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Sessió 4.1 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) s’obre a les tres de la 

tarda i quatre minuts. Presideix Lucas Silvano Ferro Solé, acompanyat del vicepresident, 

David Bertran Román, i de la secretària, Rosa Maria Ibarra Ollé. Assisteix la Mesa el lletrat 

Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, María del Camino Fernández Riol i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; 

Narcís Clara Lloret, Josep Maria Forner i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Antoni Morral i 

Berenguer i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Ca-

ballero, Eva Baró Ramos, Ferran Civit i Martí, Irene Fornós Curto i Mònica Palacín París, 

pel G. P. Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i 

Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el vicepresi-

dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del retorn de 

la concessió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 355-00036/12). Comissió de Medi Ambient i Sos-

tenibilitat. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller 

de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d’Aigües 

Ter Llobregat (tram. 355-00037/12). Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Sessió in-

formativa.

3. Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller 

de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l’empresa Acciona per la resolució del con-

tracte d’Aigües Ter Llobregat (tram. 355-00038/12). Comissió de Medi Ambient i Sosteni-

bilitat. Sessió informativa.

El president

Bona tarda a tots els diputats i a totes les diputades. Comencem la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat.

Qüestió d’ordre

Abans de demanar substitució, us llegeixo un escrit que ens han entrat al re-
gistre: «Al president de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Atesa la 
situació d’alteració de la normal vida política provocada per les detencions dels 
alcaldes de Celrà i Verges i d’altres ciutadans, i atès que estàvem convocats a la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per substanciar les sessions informa-
tives amb número 355-00036/12, 355-00037/12 i 355-00038/12, us comuniquem 
que no ens és possible d’assistir i us sol·licitem posposar les sessions informatives 
per al dia 30 de gener del 2019.»

Signat pel vicepresident del Govern, el senyor Pere Aragonès i Garcia, i el con-
seller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet.

(Marina Bravo Sobrino demana per parlar.) M’ha demanat la paraula?

Marina Bravo Sobrino

Gracias, president. Bueno, eso no es una solicitud de solicitar posponer, sino que 
es una imposición de bloquear esta comisión, de bloquear este pleno, como ya ha 
ocurrido esta mañana. Esta mañana teníamos iniciativas, en nuestro caso una so-
bre transporte público, que también afecta a esta comisión, porque habla de la ca-
lidad del aire de nuestras ciudades, y no se han podido llevar a cabo porque se ha 
producido el enésimo boicot, el enésimo bloqueo de este Parlamento, en el que no 
hemos podido presentar ni defender desde la oposición las iniciativas en las que es-
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tamos trabajando, muy a pesar de todas las dificultades que Esquerra Republicana, 
Junts per Catalunya y la CUP nos vienen poniendo. En lugar de defender los intere-
ses de los catalanes, han decidido no venir a trabajar esta mañana, y de nuevo este 
Govern..., no comparecer y no dar explicaciones sobre un tema como ATLL, que 
también, por cierto, es tan lamentable como toda la situación que estamos viviendo 
ahora mismo.

Esto es un fraude al propio Parlamento y un menosprecio a toda la ciudadanía, 
sobre los que nuestro grupo, desde luego, va a pedir todas las responsabilidades que 
sean pertinentes.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula el diputat del Grup Socialistes.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, miri, per expressar la protesta més enèrgica per part del Grup Socialistes res-
pecte a la no compareixença dels dos consellers en aquesta comissió, i atès, a més a 
més, que el que s’està fent és menyscabar i menystenir el Parlament de Catalunya i 
els grups de l’oposició al Govern.

Els consellers poden explicar amb aquest escrit el que vulguin, però és una manca 
de coherència d’ambdós consellers no comparèixer davant d’aquesta comissió, quan 
aquest matí els consellers de govern han mantingut la seva agenda oficial, eh? Per 
tant, el que no entenem és que al matí el Govern mantingui l’agenda oficial i que el 
que es vulgui és no donar explicacions en seu parlamentària d’una de les «txapus-
ses» més grans que s’han produït a la Generalitat de Catalunya amb tota l’operació 
d’Aigües Ter Llobregat.

El president

Hi ha alguna paraula més demanada? (Ferran Civit i Martí demana per parlar.) 
Té la paraula el diputat d’Esquerra Republicana.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. En aquest cas, des del nostre grup, i com ja s’ha manifestat 
al dematí a les comissions pertinents i també s’està manifestant ara a les comissions 
d’aquesta tarda, en aquest cas concret, com que eren compareixences per part del 
Govern, donar suport a aquesta proposta. A més a més, agrair el fet de que hagin 
presentat una proposta per fer la substanciació d’aquesta compareixença, en aquest 
cas, per al dia 30 a la tarda –per tant, no marxem del mes. I lògicament pel que sí 
que aprofitem és per denunciar la situació de menysteniment dels drets civils i po-
lítics de la ciutadania de Catalunya, perquè això ens afecta a tothom; avui han estat 
l’alcalde de Verges i l’alcalde de Celrà, i molts altres més, i, com estem veient des de 
fa bastants mesos, són moltíssima gent més.

Per tant, davant d’aquesta situació d’anormalitat, com que el Parlament ha de re-
presentar els interessos i la realitat i les necessitats de la gent, entenem que el Parla-
ment no pot ser aliè a això i ha de ser representatiu de la realitat que, per desgràcia, 
estem patint i sofrint aquí a Catalunya.

Gràcies.
(Antoni Morral i Berenguer demana per parlar.)

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula el diputat de Junts per Catalunya.

Antoni Morral i Berenguer 

Moltes gràcies, president. El nostre grup parlamentari dona suport a la iniciativa 
dels dos consellers de no comparèixer avui aquí en aquesta comissió i de deixar pos-
posada per a un proper dia aquesta compareixença, degut als fets que s’han produït 
avui. És a dir, la detenció sense ordre judicial de dos alcaldes i d’altres membres del 
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país, sense ordre judicial, és repressió gratuïta, i la repressió gratuïta ha de tenir una 
resposta social; si no, és una societat que està anestesiada.

Per tant, ens sembla oportú que avui, com a gest polític de protesta, doncs, no 
es facin aquestes compareixences i es facin el proper dia que els consellers han ma-
nifestat.

Gràcies.

El president

Alguna paraula...? Té la paraula el diputat del Subgrup del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

No l’havia demanada, però si vostè me la dona (rialles), doncs..., no, no, l’accepto 
i reitero el mateix que hem dit aquest matí: avui no s’ha produït absolutament cap 
fet nou amb relació al que acostuma a passar cada dia, i és que hi han actuacions 
policials que acaben amb detencions. Segurament l’únic fet nou és que avui els de-
tinguts són càrrecs electes, són polítics. Però és que al final tots estem sotmesos a la 
llei, tots, no hi ha impunitat per a ningú. Desenvolupar un càrrec polític no implica 
tenir impunitat davant de la llei. Precisament la garantia d’un estat de dret i d’un 
estat democràtic és que tots, amb independència de les nostres responsabilitats, tots 
som exactament iguals davant de la llei. 

Per tant, el que està passant avui aquí en el Parlament és simplement un acte de 
propaganda per part d’uns determinats grups per tal de reivindicar un determinat 
posicionament polític, que evidentment nosaltres no només no compartim, sinó que 
rebutgem de ple, perquè aquesta és una institució que està al servei de tots els ciuta-
dans de Catalunya, i no només d’aquells que tenen un determinat plantejament polí-
tic. I el que s’està fent avui, el que fan els grups que donen suport al Govern i fan els 
membres del Govern, precisament, és posar la institució al servei dels seus interes-
sos partidistes i polítics, cosa que nosaltres rebutgem de ple.

El president

Moltes gràcies, senyors i senyores diputades. 
Donat que la sessió d’avui només contemplava tres punts, que eren les compa-

reixences del vicepresident i del conseller de Territori i Sostenibilitat, i ambdós han 
desistit de comparèixer avui, suspenem la sessió, amb el compromís de reprendre-la 
al més aviat possible.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i onze minuts.
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