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Sessió 26 de la CPDT

La sessió de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT) s’obre a les tres de la 

tarda. Presideix Ramon Tremosa Balcells. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Roca-

mora.

Hi són presents Judit Alcalá González, Eva Candela Lopez, Mario García Gómez i Juan 

Luis Ruiz López, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Ferran Estruch i Torrents, Engel-

bert Montalà i Pla, Oriol Pallissó Balanyà i Eugeni Villalbí Godes, pel G. P. d’Esquerra Re-

publicana; Cristina Casol Segués, Jordi Fàbrega i Sabaté, David Saldoni i de Tena i Maite 

Selva i Huertas, pel G. P. de Junts per Catalunya; Andrés Bello Sanz, pel G. P. de VOX en 

Cataluña; Maria Dolors Sabater i Puig, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar; Marc Parés Franzi, pel G. P. d’En Comú Podem, i Joan García Gon-

zález, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (tram. 

202-00019/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Elaboració del dictamen (text pre-

sentat: BOPC 98, 31; esmenes presentades: BOPC 397, 3; informe: BOPC 451, 4).

El president

Bona tarda, són les tres en punt. Comencem la reunió, que durarà com a màxim 
trenta minuts, atès que tenim el plenari a dos quarts. No, a quina hora ha dit que co-
mençàvem? (Veus de fons.) A dos quarts... D’acord, sí.

Tenim avui... Abans de començar, els grups poden facilitar i comunicar les subs-
titucions en el cas que hi siguin, si us plau?

Esquerra Republicana...

Ferran Estruch i Torrens

Gràcies, president. Bona tarda, a totes i tots. Per part del Grup d’Esquerra, subs-
tituïm la Irene Aragonès, la diputada Aragonès pel diputat Oriol Pallissó...

El president

Com s’escriu?

Ferran Estruch i Torrens

...que s’estrena a la cambra. 
(El diputat Oriol Pallissó Balanya lletreja el seu cognom al president.)

El president

D’acord, gràcies, eh? Disculpeu. Amb dues esses, no? (Veus de fons.) Molt bé.
El PSC, primer...

Juan Luis Ruiz López

Sí, la Judit Alcalá substitueix la Mireia Dionisio.

El president

Espera, un segon, eh? Ho faig jo també.

Juan Luis Ruiz López

I el Mario García substitueix el Jordi Terrades.

El president

D’acord, molt bé. 
Ciutadans...

Joan García González

Jo mateix substitueixo la diputada Marina Bravo.

El president

D’acord, molt bé.
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I la CUP vol comunicar alguna substitució?

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, jo mateixa, Dolors Sabater, substitueixo Montserrat Vinyets.

El president

Molt bé. 

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13

Doncs tenim un debat i votació de la proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles. Donaríem la paraula al diputat Marc Parés, perquè 
faci una molt breu presentació de l’informe de la ponència.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Sí, intento ser breu, bàsicament primer per agrair el treball 
que s’ha fet. Agrair a l’equip del Parlament: el lletrat Antoni Bayona, als gestors Fre-
deric Solé i Eva Vendrell, a l’assessora lingüística Helena Brull i a tots els diputats 
i diputades ponents de la sessió, i també a totes les persones que han comparegut.

Hem tingut unes setanta compareixences entre els mesos de febrer i de juny, en-
tre les quals experts del món acadèmic, del món municipal, de l’Administració de la 
Generalitat, del teixit veïnal i comunitari, dels moviments socials i hem conegut ex-
periències i realitats molt diverses que ens han permès, doncs, conèixer molt millor 
la situació de la vulnerabilitat urbana arreu del país. 

Després de les compareixences, vam fer deu sessions de treball en ponència a 
partir de les cent sis esmenes presentades, i vull aquí també posar en valor la dedi-
cació i la voluntat d’entesa dels diputats i diputades que han contribuït en aquesta 
ponència.

També, doncs, posar en valor el coneixement que aportaven aquests diputats i 
diputades des del seu territori, tots ells amb experiència en l’aplicació de la llei de 
barris anterior en els seus municipis i aportant-nos també realitats molt diverses, des 
de la realitat metropolitana de Badalona, amb la diputada Dolors Sabater; la regió 
metropolitana de segona corona, amb en Jordi Terrades, de Granollers; els municipis 
de Sallent i Cardona, a la Catalunya Central, també amb centre històric important a 
Cardona i realitats ben diferenciades també, o jo mateix, com a regidor en el seu dia 
del municipi de Figaró-Montmany, de mil habitants. Per tant, realitats molt diverses 
que ens han permès també, doncs, millorar aquesta llei. I el resultat ha estat, crec, 
una llei molt millorada en relació amb la llei que vam entrar el nostre grup parla-
mentari. Crec que s’ha fet una molt bona feina. 

Aquesta no és una llei massa complicada, però sí que crec que és una llei molt 
necessària per recuperar les polítiques de regeneració urbana, que millora la llei 
del 2004, que ja era una molt bona llei, i entenc que és necessària per mandatar el 
Govern en aquestes polítiques, per introduir nous reptes de la societat actual, bà-
sicament en clau d’emergència climàtica, i per millorar aquelles qüestions que van 
quedar pendents o que es podien millorar de l’anterior llei. 

No m’allargo més perquè anem ajustats al temps i, simplement, doncs, donar les 
gràcies per la bona feina feta.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit procedirem al torn de defensa de les esmenes.
D’acord amb les recomanacions de la ponència, la majoria d’esmenes han estat 

transaccionades o acceptades. 
El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar ha anunciat la retirada de 

les esmenes –si ho anem comprovant, si us plau–, les esmenes 3, 11, 12, 13, 39, 42, 
43, 46, 63 i 80. D’acord? (Pausa.) Gràcies.
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El Grup Parlamentari d’En Comú Podem anuncia la retirada de les esmenes 15, 
21 41, 74, 77, 82, 98. És correcte? (Pausa.) Molt bé, gràcies.

El Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar manté les esmenes 10, 16, 37... (Maria Dolors Sabater i Puig demana per 
parlar.) Sí, té la paraula, diputada.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, perdó. La 10 i la 16 finalment han sigut transaccionades i, per tant, es retiren. 
Sí que es mantenen les altres tres.

El president

D’acord. Les altres tres: 37, 103 i 106, d’acord?
Els faig avinent que els grups parlamentaris d’Esquerra, Junts per Catalunya i 

En Comú Podem han presentat cinc esmenes transaccionals al preàmbul, a l’article 
14.1 i a l’article 17.3. 

Per part dels grups parlamentaris del PSC i Units per Avançar, Esquerra, Junts 
per Catalunya i En Comú Podem s’han presentat també dues esmenes transaccionals 
a l’apartat 4 de l’article 19 bis i a l’article 20 bis. 

Finalment, els comunico que els grups parlamentaris d’En Comú Podem i la 
CUP - Un Nou Cicle per Guanyar han presentat dues esmenes transaccionals a 
la lletra d de l’article 2 i a la lletra a de l’article 3. D’acord? És correcte? (Pausa.) 
Molt bé. 

Totes aquestes esmenes transaccionals han estat trameses als grups parlamenta-
ris abans de començar la sessió d’avui.

Per a la defensa de les esmenes que no han estat recomanades per la ponència, té 
la paraula la diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular, en 
un torn que demanaríem que fos molt breu.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, serà molt breu. Nosaltres hem mantingut les esmenes vives bàsicament per-
què eren esmenes que anaven dirigides a fer avinent que aquesta llei, per molt que... 
–i em sumo a la intervenció que ha fet el diputat Parés respecte que ha estat una llei 
molt treballada, en què hem fet aportacions amb molt de coneixement de territori i 
de realitat territorial–, nosaltres volíem que quedés palès d’una forma específica que 
no és una llei que pugui resoldre d’una forma total els dèficits que genera un abor-
datge de l’habitatge com a negoci, no?, com a activitat mercantil i no com a dret bà-
sic. I que sense unes polítiques estructurals que canviïn aquest marc capitalista que 
deixa enrere tantíssima gent, doncs, que el que fem amb aquesta llei, per bé que és 
una llei positiva, doncs, és un pedaç. 

Llavors, les esmenes que queden vives tenien elements en aquest sentit, i també 
en el sentit que quan es fan polítiques de retorn –que estem totalment d’acord que 
hi ha d’haver retorn per part de les persones que a nivell privat reben suport de la 
inversió pública–, que això no pot ser perjudicial per a les persones amb rendes més 
baixes.

Per aquests motius, nosaltres mantenim vives aquestes esmenes.

El president

Moltes gràcies. Algun grup parlamentari vol intervenir per defensar les esmenes 
transaccionals? (Pausa.) No cal. Molt bé. 

Seguidament, hi hauria també un torn de posicionament de cada grup parlamen-
tari. Si algun grup vol intervenir, nosaltres hem d’oferir aquesta possibilitat. (Pau-
sa.) No és el cas? D’acord. 

Per tant, passaríem a les votacions. I, en primer lloc, procedirem a la votació de 
les esmenes no recomanades per la ponència. 
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El Grup Parlamentari de Ciutadans ha demanat votació separada de les esme-
nes del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. 

Per tant, el bloc 1 i el bloc 2 han estat ja retirades i, per tant, votaríem el bloc 3. 
La votació pot ser conjunta o ha de ser per separat? Hi ha la 37, la 103 i la 106, ho 
podem fer una per una o tot junt? (Pausa.) Tot junt, d’acord.

Doncs, vots a favor del bloc 3?
Vots en contra?
(Remor de veus.) És el bloc 3.

Maria Dolors Sabater i Puig

Disculpeu l’error, eh?

El president

No passa res. 
Tornem a començar, doncs. 
Vots a favor del bloc 3, que inclou les esmenes 37, 103 i 106? 
Un.
Vots en contra? 
Quinze. 
Per tant, quedaria rebutjat aquest bloc 3 i aquestes tres esmenes.
Tot seguit votarem les esmenes transaccionals al bloc 1, que incorpora esmenes 

del Grup Parlamentari d’Esquerra, de Junts per Cat i d’En Comú Podem. 
Vots a favor d’aquest bloc 1? 
Catorze.
Vots en contra? 
Un.
Abstencions? 
Una.
Queda aprovat, per tant, el bloc número 1. 
El bloc número 2 inclou les esmenes del PSC i Units per Avançar, Esquerra Re-

publicana de Catalunya, Junts per Catalunya i En Comú Podem. 
Vots a favor del bloc 2? 
Catorze.
Vots en contra? 
Un.
Abstencions? 
Dues.
Per tant –són 13 potser en el primer cas, no?, els vots a favor–, queda aprovat el 

bloc 2. 
En darrer terme, el bloc 3, esmenes d’En Comú Podem i la CUP - Un Nou Cicle 

per Guanyar.
Vots a favor d’aquestes esmenes? 
Quinze.
Vots en contra? 
Un.
Abstencions? 
Cap. 
Per tant, queda aprovat el bloc 3. 
Finalment, procedirem a la votació de tot el text de la proposició de llei amb la 

incorporació de les esmenes transaccionades o acceptades per la ponència. Aquesta 
votació es farà en bloc, llevat que algun grup parlamentari demani votació separa-
da d’algun article. Algun grup demana aquesta votació? (Pausa.) Doncs, farem una 
votació en bloc. 
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Per tant, vots a favor de tot el text de la proposició de llei amb la incorporació de 
les esmenes transaccionades i acceptades. 

Vots a favor? 
Catorze.
Vots en contra? 
Un.
Abstencions? 
Una.
Per tant, quedaria aprovat tot el text de la proposició de llei. 
I, finalment, reserva d’esmenes per a defensar en el Ple. D’acord amb l’article 121 

del Reglament, les esmenes que han estat rebutjades poden ser reservades per a ser 
defensades davant del Ple. 

Per tant, pregunto als grups parlamentaris amb esmenes que han estat rebutjades 
si en volen preservar alguna d’aquestes. Endavant.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, per part de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar volem preservar les tres es-
menes que han estat rebutjades.

El president

Totes tres, d’acord. 
Moltes gràcies. 
Doncs, tretze minuts després de començar la reunió, acabem. 
Moltes gràcies. 
Felicitats, enhorabona i fins aviat.

La sessió s’aixeca a les tres de la tarda i tretze minuts.
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