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Sessió 12 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a deu del matí i tres minuts. Presideix 

Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Sergio Sanz Jiménez, de la se-

cretària, Eva Baró Ramos, i de la secretària en funcions, Raquel Sans Guerra. Assisteix la 

Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, David Bertran Román, Marina Bravo 

Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano, Dimas Gragera Velaz i Javier Rivas Escami-

lla, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Josep Maria Forné i Febrer, Gemma Geis i 

Carreras, Antoni Morral i Berenguer i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Catalu-

nya; Ferran Civit i Martí, Gerard Gómez del Moral i Fuster i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel 

G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes 

i Units per Avançar; David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia 

Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Ro-

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

Assisteixen a aquesta sessió la membre de Salvem Aiguafreda Lydia Chaparro Elies, 

l’advocat de SOS Costa Brava Eduard de Ribot Molinet, el membre d’Amics de Tossa de 

Mar Ramon Gascons Tarres i el membre de l’Associació de Naturalistes de Girona Sergi 

Nuss Girona. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa Brava davant la Co-

missió de Territori per a informar sobre la seva posició amb relació al pla director urbanístic 

del sistema costaner del litoral gironí (tram. 357-00385/12). Comissió de Salut. Comparei-

xença.

2. Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord (tram. 250-00437/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 189, 65; esmenes: BOPC 231, 88).

3. Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre Lloret de Mar i 

Tossa de Mar (tram. 250-00442/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

194, 23; esmenes: BOPC 231, 89).

4. Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu (tram. 

250-00444/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 194, 26; esmenes: 

BOPC 231, 89).

5. Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués (tram. 250-

00445/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 194, 28; esmenes: BOPC 

231, 90).

6. Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur (tram. 250-

00451/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 200, 66; esmenes: BOPC 

238, 20).

7. Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 200-00007/12). Govern de la Generalitat. 

Debat i votació de les propostes d’audiència (text presentat: BOPC 200, 27).

7.1. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Natura-

listes de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00607/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.
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7.2. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció 

dels Ecosistemes Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00608/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.3. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció 

dels Ecosistemes Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00626/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.4. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi d’Àrids de Catalu-

nya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00609/12). Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.5. Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes en Acció amb 

relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00623/12). Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.6. Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció amb 

relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00661/12). Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.7. Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes en Acció de 

Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00655/12). Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 

proposta.

7.8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Costa Brava amb 

relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00656/12). Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

7.9. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SOS Costa Brava amb 

relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00662/12). Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.10. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma SOS Cos-

ta Brava amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00672/12). Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 

proposta.

7.11. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Greenpeace amb relació 

al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00660/12). Grup Parlamentari de Cata-

lunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.12. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Salvem l’Empordà amb 

relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00663/12). Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.13. Proposta d’audiència en ponència de Marta Ball-llosera, representant de Salvem 

l’Empordà, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00673/12). Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 

de la proposta.

7.14. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci de la Cos-

ta Brava amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00650/12). Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 

proposta.

7.15. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de 

Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral 

(tram. 352-00611/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 
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un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

proposta.

7.16. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de 

Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral 

(tram. 352-00628/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.17. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Secretaris, 

Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 

litoral (tram. 352-00653/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

Republicà. Debat i votació de la proposta.

7.18. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre Internacional 

d’Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya amb re-

lació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00612/12). Grup Parlamentari Soci-

alistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.19. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre Internacional 

d’Investigació dels Recursos Costers amb relació al Projecte de llei d’ordenació del lito-

ral (tram. 352-00629/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.20. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barce-

lona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00610/12). Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.21. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barce-

lona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00627/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.22. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barce-

lona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00668/12). Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.23. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Begur 

amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00614/12). Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.24. Proposta d’audiència en ponència de Joan Rota, regidor de l’Ajuntament de Bla-

nes, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00675/12). Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 

proposta.

7.25. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Tarra-

gona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00632/12). Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.26. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Tarrago-

na amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00616/12). Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.27. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Munici-

pis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00613/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.28. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Munici-

pis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00630/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.29. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Munici-

pis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00652/12). 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 

de la proposta.
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7.30. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Munici-

pis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00666/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.31. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00615/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.32. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00651/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat 

i votació de la proposta.

7.33. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00667/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.34. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Palamós amb 

relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00617/12). Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.35. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Vilanova i la 

Geltrú amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00618/12). Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.36. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Sant Carles de 

la Ràpita amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00619/12). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.37. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Nacional de 

Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00620/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.38. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació catalana de 

Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00621/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.39. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Indús-

tries, Comerç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 

352-00622/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la pro-

posta.

7.40. Proposta d’audiència en comissió de Jorge Guillén, representant de l’Institut 

de les Ciències del Mar, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00624/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

7.41. Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Aguirre Font, professor lector de 

dret administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat Oberta 

de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00625/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.42. Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Aguirre i Font, professor lector 

de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 

del litoral (tram. 352-00649/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamen-

tari Republicà. Debat i votació de la proposta.
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7.43. Proposta d’audiència en comissió de Carolina Martí Llambrich, professora agrega-

da de geografia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 

litoral (tram. 352-00646/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

Republicà. Debat i votació de la proposta.

7.44. Proposta d’audiència en comissió de Lluís Franco i Sala, president del Consell de 

Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del lito-

ral (tram. 352-00631/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.45. Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Escudero Martínez, president de la 

Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, amb relació al Projecte de llei d’orde-

nació del litoral (tram. 352-00633/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la proposta.

7.46. Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Closas Dalmau, presidenta de la 

Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, amb relació al Projecte 

de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00634/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la proposta.

7.47. Proposta d’audiència en comissió de Joan Francesc Pont Clemente, president de 

la Comissió d’Assumptes Fiscals i Jurídics de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb 

relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00635/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.48. Proposta d’audiència en comissió de Martí Franch, fundador i director de l’estudi 

d’arquitectura del paisatge EMF, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 

352-00647/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 

Debat i votació de la proposta.

7.49. Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Pont i Castejón, professora titular de 

dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 

d’ordenació del litoral (tram. 352-00648/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

7.50. Proposta d’audiència en ponència de Salvador Milà, director del Servei de Pre-

sidència de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al 

Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00669/12). Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.51. Proposta d’audiència en comissió de Miquel Gotanegra, president de la Federa-

ció Catalana de Càmpings, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00654/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat 

i votació de la proposta.

7.52. Proposta d’audiència en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en ocea-

nografia i gestió del medi marí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 

352-00671/12). Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-

ent. Debat i votació de la proposta.

7.53. Proposta d’audiència en ponència d’Enric Sagristà, geòleg, amb relació al Projec-

te de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00674/12). Subgrup Parlamentari de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

7.54. Proposta d’audiència de Mireia Boya i Busquet, ambientòloga, amb relació al Pro-

jecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00679/12). Subgrup Parlamentari de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

7.55. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Re-

presentants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 

litoral (tram. 352-00657/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

Republicà. Debat i votació de la proposta.

7.56. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre per a la Soste-

nibilitat Territorial amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00664/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.
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7.57. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en Defen-

sa de les Terres del Sénia amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-

00665/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.58. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en De-

fensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00670/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

7.59. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en De-

fensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00678/12). 

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i vo-

tació de la proposta.

7.60. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma Aturem 

la C-32 amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00676/12). Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 

proposta.

7.61. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup de Defensa del 

Ter amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 352-00677/12). Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 

proposta.

8. Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 200-00007/12). Nomenament de la po-

nència (text presentat: BOPC 200, 27).

9. Sol·licitud de compareixença de Salvador Busquets i Vila, director de Càritas Dio-

cesana de Barcelona, davant la Comissió de Territori perquè presenti l’informe sobre l’ex-

clusió residencial que pateixen les persones ateses per Càritas (tram. 356-00372/12). Eva 

Baró Ramos, del Grup Parlamentari Republicà, Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bon dia. Si els sembla, començaríem aquesta sessió de la comissió, que és un..., 
i ja s’aniran incorporant si falten alguns membres al llarg de l’inici, ara, de la co
missió.

Compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa Brava 
per a informar sobre la seva posició amb relació al pla director urbanístic 
del sistema costaner del litoral gironí

357-00385/12

Avui tenim un ordre del dia llarg, i que comença amb la compareixença d’una re
presentació de la plataforma SOS Costa Brava. Ens acompanyen i els donem la ben
vinguda –al final, amb tants papers, sempre acabo perdent el que toca–: a l’Eduard de 
Ribot, Sergi Nuss, Ramon Gascons i Lídia Chaparro, membres de: Sergi Nuss, de Na
turalistes de Girona; Gascons i Chaparro, de..., bé, Amics de Tossa i Salvem Aigua
freda, i Eduard de Ribot, l’advocat SOS Costa Brava.

Saben que tenen trenta minuts per a la seva intervenció. Crec que se l’han re
partida entre vostès. Els avisarem més o menys amb temps, però, en tot cas, quan 
un acabi, doncs, nosaltres ja donarem la paraula al següent i anirem computant el 
temps.

En aquest sentit, doncs, donem la paraula al senyor Sergi Nuss, membre de Natu
ralistes de Girona, que prendrà la paraula en primer lloc. Endavant.
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Sergi Nuss Girona (membre de l’Associació de Naturalistes de Girona)

D’acord. Bé, bon dia. Gràcies per rebre’ns. Avui és un honor per nosaltres venir 
a presentar SOS Costa Brava i la campanya en defensa de la Costa Brava que impul
sem. SOS Costa Brava és una plataforma formada per una trentena d’entitats ecolo
gistes i en defensa del territori, de tot el territori de la Costa Brava i algunes d’arreu 
de Catalunya, o d’abast català. Algunes de les entitats són històriques, podríem dir, 
com Naturalistes de Girona mateix, o l’IAEDEN de l’Alt Empordà, o Ecologistes 
en Acció, i d’altres són col·lectius més locals, formats a partir de casos concrets de 
projectes urbanístics o de projectes d’infraestructures, o projectes de ports esportius 
en el litoral, o en l’àmbit de la Costa Brava, com, per exemple, SOS Empordanet, o 
els Amics de Tossa, o els Amics de la Natura de Cadaqués, o Salvem Aiguafreda, 
d’acord? Salvem la Costa de Begur.

Llavors, aquesta plataforma es va constituir el 4 d’agost del 2018, arran de que 
alguns d’aquests col·lectius, com seria el cas, per exemple, de Salvem la Pineda d’en 
Gori, van posar de manifest projectes urbanístics que s’estaven iniciant o començant 
a tramitar, o que s’estaven reactivant, o estaven en fase de tramitació després de bas
tant de temps tenint com una mena de pausa en els processos urbanístics a la Costa 
Brava, i arran d’adonarnos de que aquest problema no era una qüestió puntual, lo
cal, d’algun lloc, sinó que era un tema global i que s’estava començant a entreveure 
una nova onada de projectes urbanístics al litoral gironí, doncs, ens vam unir, vam 
elaborar un mapa de casos i un primer inventari de..., o una primera anàlisi de quin 
era el possible escenari de creixement urbanístic a la Costa Brava, i vam constituir 
aquesta plataforma per ferho públic i per recórrer i intentar frenar molts d’aquests 
projectes per la seva insensatesa, des d’un punt de vista paisatgístic, des d’un punt 
de vista de necessitats de creixement urbanístic, i des d’un punt de vista de la soste
nibilitat de la Costa Brava, que cal dir que s’està intentant promoure com a reserva 
de la biosfera.

Per tant, posant també l’alerta sobre..., mentre, d’una banda, es planteja que la 
Costa Brava esdevingui..., o obtingui un distintiu relatiu a la qualitat i a la soste
nibilitat d’aquest territori, o a l’harmonia entre el desenvolupament econòmic i la 
conservació del medi natural, a la vegada, ens adonem que en el conjunt de la Costa 
Brava hi ha plans i sectors urbanitzables com per construir 35.000 «vivendes» més, 
i que, des de l’inici de la campanya de SOS Costa Brava, doncs, s’han activat alguns 
casos en alguns dels paratges més bells que encara conserva la Costa Brava, com és 
Sa Guarda, a Cadaqués, com és darrere les dunes de la platja de Pals, com són els 
casos que explicarà la Lídia a Begur, o com és la Pineda d’en Gori a Palamós, o com 
és el cas de cala Morisca a Tossa de Mar.

I, bé, jo, per part meva ho deixo aquí. Em sembla que una cosa molt important a 
transmetre és que, un cop més, la societat civil hem de fer la feina que no es fa des de 
l’Administració, que és posar seny als processos de desenvolupament territorial i ur
banístic. Quan ja semblava que –«semblava»– havíem après de la crisi, ens adonem 
que a la mínima que treu el cap el poder econòmic, doncs, torna amb les mateixes 
propostes que abans, i, a més, ara rellançades cap a un nou públic, que és el públic 
internacional, que pot pagar més, que pot pagar luxe, i que no té absolutament res a 
veure amb la preservació del territori o amb satisfer demandes o necessitats d’habi
tatge, i que això té un cost enorme. Nosaltres, societat civil, ens posem al davant de 
casos que poden suposar de l’ordre de seixanta mil euros, o més, en despeses judi
cials i períodes de judicialització que poden allargarse deu anys, i aquí qui hauria 
d’estar fent la feina és l’Administració, i és el Govern, i són els nostres representants 
polítics, i per això pensem que és molt important venir a explicarvosho.

Però, bé, passo la paraula a l’Eduard, que us ho transmetrà molt més en detall.

La presidenta

Moltes gràcies. Donem ara la paraula al senyor Eduard de Ribot; ho faig per a 
efectes d’acta i de la gravació. Endavant.
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Eduard de Ribot Molinet (advocat de SOS Costa Brava)

Gràcies. Bon dia a tothom. Venim avui aquí, al Parlament de Catalunya, des 
de la Plataforma SOS Costa Brava, per lliurarlos formalment el manifest que vam 
aprovar el passat 4 d’agost a Pals fins a vintinou entitats de defensa del territori 
i associacions ecologistes gironines. Venim aquí, avui, al Parlament, per demanar 
que ens ajudeu a salvar la Costa Brava. Per això ens hem constituït, ens hem agru
pat, totes les entitats ecologistes de Girona, i per això necessitem el suport del Par
lament, i ens hem adreçat a les diferents administracions, als ajuntaments, primer; 
a la Generalitat, al Síndic de Greuges, a l’Administració General de Costes, per, des 
de tots els sectors i àmbits, intentar canviar la situació, modificar tot allò que s’ha de 
modificar i aturar els greus planejaments urbanístics que estan afectant i degradant 
la Costa Brava.

Vam detectar, aquest principi d’estiu, fins a divuit projectes urbanístics d’un greu 
impacte ambiental, des de Cadaqués, una urbanització, la del Puig Sa Guarda, que 
preveu cent quatre habitatges i un hotel de més de quatre mil metres quadrats, amb 
un impacte ambiental i paisatgístic terrible, desfigurant la línia de paisatge de Ca
daqués, que és la joia, per a nosaltres, del Mediterrani, que afecta més de disset qui
lòmetres de parets de pedra seca, vuit barraques, cinquantacinc clopers, centenars 
d’oliveres, i trencant un paisatge tradicional de la pedra seca de Cadaqués.

O el cas de la platja de Pals, amb més de mil habitatges projectats. O el cas dels 
260 habitatges i tres hotels a la microcala de Begur, que és Aiguafreda. O el cas, 
que ens sembla bastant escandalós, a s’Antiga, de Begur, que són tres hectàrees de 
bosc a tocar de l’EIN de les Muntanyes de Begur, que eren una antiga pedrera que 
s’havia de restaurar, i que no sols es va incomplir el deure de restaurar la pedrera, 
sinó que s’ha donat un premi al propietari, que és reclassificar els terrenys i per
metrehi fer vintiquatre habitatges, amb un impacte paisatgístic que es pot veure 
des de tot el golf de Pals fins a vint quilòmetres de distància. Puges al castell del 
Montgrí i veus, ara com ara, l’efecte de la desforestació a s’Antiga.

O els casos dels trentatres xalets de luxe a Aigua Xelida, que també és una petita 
cala, on queden quatre retalls últims de bosc, i tots aquests quatre retalls són actua
cions urbanístiques, són polígons de sòl urbà, que aniran caient, un rere l’altre, aquest 
dels trentatres xalets, però el confrontant és un hotel ja previst en el planejament de 
Begur, etcètera. O tres noves edificacions, que ens preocupen molt, projectades als 
jardins de Cap Roig, que figura que és l’espai d’interès natural més protegit que té 
Girona. No sabem com, en un espai amb la màxima protecció, que és PEIN, que és 
Xarxa Natura 2000, que és LIC, que és ZEPA, i que, a més, el castell és bé cultural 
d’interès nacional, pugui arribar un promotor i permetre i tramitar un pla especial on 
es preveien quatre edificacions. Bé, fruit de les al·legacions ara, de moment, en l’apro
vació inicial, després de la informació pública n’ha caigut una, de les edificacions, 
però en tenim dos de noves i un auditori semisoterrat.

O el cas de la muntanya de Sant Sebastià, a Llafranc, amb més de cinquanta nous 
habitatges. O el cas de cala Morisca, a Tossa, amb una sureda fantàstica, de tren
tadues hectàrees, on es preveuen setantacinc nous habitatges, amb grans pendents. 
O els més de dos mil habitatges als boscos de Lloret. A Lloret, a més, estem espe
cialment preocupats, perquè s’ha aprovat, ja, per part del Govern, la prolongació de 
la C32. I l’entrada de la C32, amb tres carrils, al sud de la Costa Brava, mitjançant 
túnels, viaductes, que afecten cinquanta hectàrees de bosc, amb un projecte brutal, 
per a nosaltres, de gran afectació, i, a més, per a nosaltres insostenible, no només 
ambientalment, sinó també econòmicament. Pensar que avui en dia, per fer set qui
lòmetres, que creiem que no són necessaris amb aquest traçat i amb aquest impacte, 
doncs, cal gastar prop de 50 milions d’euros, creiem que és un greu problema i que 
desfermarà aquests més de dos mil habitatges que en els boscos de Lloret estan ja 
aprovats en sectors de sòls urbanitzables, i que, si hi arriba l’autopista, ja, acabaran 
desenvolupantse.
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Per tant, nosaltres dèiem que la Costa Brava és el Titanic, i aquests divuit projec
tes que vam trobar les diferents entitats de defensa del territori gironines, són només 
la punta visible de l’iceberg. Nosaltres els hem detectat i hem donat el crit d’alerta, 
però és que hem analitzat els planejaments vigents dels vintidos municipis de la 
Costa Brava, i aquests planejaments vigents preveuen prop de 250 sectors urbanitza
bles nous i deslligats dels nuclis, i més de vuitcents, gairebé un miler de polígons de 
sòl urbà. Si aquesta situació urbanística no es modifica, si no es modifiquen aquests 
planejaments urbanístics, si no es desclassifiquen aquests sectors de sòl urbanitza
ble que encara no s’han desenvolupat, o aquests polígons de falsos sòls urbans, que 
diem nosaltres, perquè no tenen la consolidació urbana requerida perquè siguin sòl 
urbà, perquè no tenen tots aquests serveis urbanístics, i, per tant, es pot tirar enrere, 
es pot modificar el planejament, i es pot desclassificar o reduir; si no es fa això, la 
Costa Brava perdrà la seva identitat, i és el col·lapse.

I, a més, nosaltres intentem, i així ho hem fet en els diferents projectes, aplicar la 
llei, i demanar senzillament paràmetres molt racionals, molt assumibles. Demanem, 
en la major part dels casos, que es compleixi una prohibició elemental que van apro
var aquí al Parlament de Catalunya, des del 2004, fa gairebé quinze anys, que és: 
prohibició d’urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20 per cent. I això..., 
encara estem aprovant, tots els ajuntaments i la Generalitat, avui, planejaments que 
incompleixen una prohibició de fa quinze anys. I això comporta un impacte ambien
tal gravíssim.

Una altra cosa que reclamem: que els boscos siguin sòl no urbanitzable, i en això 
ens empara la llei. I la Llei forestal de Catalunya, també aprovada en el Parlament, 
en aquesta casa, el 1988, deia que els boscos i els espais forestals han de ser sòl no 
urbanitzable. Doncs, tenim centenars de sòls urbanitzables classificats, que són bos
cos. I, si no canviem el planejament, aniran caient els retalls de bosc que hem vist 
aquest agost com queien, a Sa Riera, a Begur; a s’Antiga, a Begur; a Aigua Xelida, a 
Palafrugell, etcètera, o a Tossa, cala Morisca. Per això, diguemne, hem de canviar 
el planejament.

En el manifest de SOS Costa Brava hi havia una reivindicació directa al Parla
ment de Catalunya. Les vintinou entitats van demanar una figura que considerem 
que podria servir o ser molt útil a aquest efecte, de la defensa de la Costa Brava, 
i de tot el litoral català, i, aprofitant que vostès tenen en tràmit la Llei d’ordenació 
de la costa, crec, doncs, que podria tenir encaix en aquest articulat: és la figura del 
«conservatori del litoral». Nosaltres defensem que es creï un organisme que pugui 
adquirir sòl per preservarlo i per excloure’l dels processos urbanístics, sòls que te
nen valors naturals i que estan molt amenaçats. De la mateixa manera que existeix 
a Catalunya des de fa quaranta anys l’Institut Català del Sòl per comprar sòl i urba
nitzar i fer polígons industrials, demanem que es creï aquest organisme que compri 
sòl per preservarlo. I pensàvem que potser part del destí de la taxa turística podria 
servir per nodrir aquest fons i poder adquirir alguns sòls que estan en especial si
tuació de conflicte.

Demanàvem, també, que es creessin els patrimonis de fons de sòl públic per ser 
preservats. També la Llei d’urbanisme crea aquests patrimonis públics de sòl, però, 
per defensarlos, per constituir reserves de sòl no urbanitzable, igual que hi ha la fi
gura dels fons i del patrimoni públic de sòl per fer habitatge de protecció, igual que 
hi ha aquesta figura, al mateix moment, la Llei d’urbanisme va crear idèntica figura, 
però per protegir el sòl no urbanitzable. I la realitat és que no s’ha articulat, aquesta 
figura. Per tant, aquesta seria la segona petició.

Tercera petició. Ho avançàvem: cal modificar el planejament urbanístic dels vint
idos municipis. No podem seguir indefinidament destruint territori. La Costa Brava 
és preciosa, el paisatge és reduït, les cales tenen una capacitat de càrrega determi
nada, i no és coherent seguir urbanitzant per crear residències o habitatges de se
gona residència que s’ocupen només un mes a l’any. Això no és racional, això no és 
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coherent i això no és sostenible. Destruir un gran valor com són els boscos, com és 
el paisatge per ser ocupat un mes a l’any creiem que és un model que està obsolet. 
I la capacitat de càrrega del territori de la Costa Brava està exhaurida. No podem 
seguir creixent. No hi ha prou mobilitat, no hi ha prou xarxa viària, les depuradores 
no donen de si, i no tenim prou aigua. Els aqüífers estan sobreexplotats. No té sentit 
seguir creixent indefinidament.

És cert que el Govern ens ha atès i ha reaccionat aprovant un avanç de pla di
rector i aprovant una moratòria urbanística. Amb relació a aquesta moratòria urba
nística, la quarta petició que els volem fer; hi ha algun cas gravíssim que s’escapa 
d’aquesta moratòria. Malgrat que s’ha incorporat, per exemple, el cas que parlàvem 
de Cadaqués, de Sa Guarda, dins la moratòria urbanística, l’article que regula la 
suspensió urbanística, la suspensió de llicències, l’article 73 de la Llei d’urbanisme, 
atura tramitacions de plans, tramitacions de projectes d’urbanització i de reparcel·la
ció, i atura tramitacions de llicències d’obres. Però, si el pla està aprovat, no atura les 
obres d’urbanització que implantaran els vials i que, per tant, urbanitzaran ja aquell  
sector.

Doncs, a Cadaqués es dona la paradoxa que el Govern ha inclòs en la moratòria, 
tal com reclamàvem, el Puig Sa Guarda, de Cadaqués, però, com està aprovat el pla 
parcial, i les llicències no es poden donar, però l’obra urbanitzadora, diuen que no 
està inclosa en la moratòria, s’ha començat a urbanitzar i s’estan enderrocant aquests 
quilòmetres de parets de pedra seca, i s’estan arrencant les oliveres amb un..., bé, un 
cop de força que està fent el promotor. Hem anat a l’ajuntament i els hem demanat 
que ho aturessin. L’ajuntament diu que ho faci la Generalitat. Hem anat a la Gene
ralitat, i la Generalitat ens diu que ho faci l’ajuntament. Nosaltres voldríem que el 
Parlament de Catalunya instés el Departament de Territori i el conseller de Territori, 
que té una petició, aquí tenen l’espai (veus de fons)..., tenen una petició de declara
ció de nul·litat de ple dret del pla parcial, que tramiti aquesta petició de nul·litat de 
ple dret, i només tramitarla, automàticament, es produeix la suspensió dels efectes 
del pla parcial, i, per tant, de les obres. Només han de fer això: incoar l’expedient de 
revisió d’ofici del pla parcial.

I nosaltres diem que hi concorren causes de nul·litat, com són els pendents supe
riors al 20 per cent, les zones que es preveuen en torrents. Aquest és un clàssic de 
l’urbanisme català, el pitjor sòl en les zones de primera línia de mar, el que té major 
pendent, el que és una riera o un torrent, o que no té cap utilitat, allò computa com a 
zona verda i espai lliure. I l’article 9.7 de la Llei d’urbanisme diu que les zones ver
des i espais lliures han de ser funcionals. Per tant, demanem que s’insti el conseller 
de Territori que tramiti només la petició de revisió d’ofici que actuï, i només trami
tant i incoant aquest expedient, quedarà suspesa aquesta obra, i salvarem un paratge 
que és espectacular i que ho mereix. Si no, quedarà desfigurat, Cadaqués.

La quarta petició és amb relació al pla director; és un gran pas, el saludem, li do
nem la benvinguda, ens agrada, però és insuficient. I, a més, ens preocupa especial
ment el contingut final. I nosaltres voldríem que el Parlament de Catalunya instés el 
Govern a que aquest pla director fos, efectivament, de desclassificacions massives 
de sòl. O sigui, on els sòls urbanitzables no s’han executat encara, a la Costa Brava, 
aquests 250 que queden, o de l’ordre..., d’aquest ordre, d’aquesta magnitud, que el 
pla director els revisi tots, i on pugui, que els desclassifiqui massivament. El pla di
rector, ara com ara, l’avanç en contempla 165. Nosaltres voldríem que s’estengués. 
També hi contempla uns pocs sòls urbans; nosaltres voldríem que tot allò que no 
està executat encara, que es revisés tot. 

I li demanem al pla director que faci dues coses, amb caràcter previ. Una diagno
si urbanística, perquè s’ha de saber què hi ha aprovat i què pot passar amb els vinti 
dos planejaments, quantes hectàrees de sòl perdrem, quants habitatges nous s’hi 
faran, per poder actuar amb sentit en les desclassificacions. I això encara no ho ha 
fet, l’avanç de pla director. Treballa sobre criteris concrets, urbanístics, territorials, 
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mediambientals, però no té la diagnosi prèvia de quant sòl es destruirà, quants ha
bitatges es construiran. I, segon que demanem al pla director i que demanaríem del 
Parlament, que instés el Govern a que el pla director comptés amb aquesta figura, la 
diagnosi ambiental de la Costa Brava. Nosaltres diem: «La capacitat de càrrega del 
territori està exhaurida.» El pla director, l’avanç, almenys els estudis previs no con
templen, no calculen quins són els recursos d’aigua disponibles, i quina és la capaci
tat de recàrrega dels aqüífers. No calcula en quin estat estan les depuradores actuals 
de la Costa Brava. No calcula quants boscos es veuen afectats amb els creixements. 
No calcula el sòl agrícola que es veurà afectat i que es perdrà. I demanem que, com 
a criteri de base, es calculi tot això. Per tant, considerem que el Parlament..., estaria 
bé, o per això venim aquí a suggerir que es fes un requeriment al Govern que de
mani que es facin la diagnosi urbanística prèvia i la diagnosi ambiental per poder 
treballar amb major coneixement.

Sisè i penúltim supòsit, en què demanem el suport del Parlament, tot i que sa
bem que hi va haver un posicionament ja contrari la setmana passada; arribem tard, 
però, bé, nosaltres el tornem a plantejar, ja que som aquí, doncs, els comunicarem 
la nostra posició: és instar el Govern a que s’aturi el projecte de C32; per a nosal
tres, és l’autopista de la Costa Brava, és la prolongació, amb entrada de tres carrils, 
amb túnels –ho hem dit abans– amb viaductes, amb un impacte brutal sobre Lloret. 
Si portem l’autovia i l’autopista de la Costa Brava entre el sud, entre Lloret..., ja no 
l’aturarà ningú. Després anirà a Tossa i tot caurà. La Costa Brava no suporta una 
entrada d’una autopista de tres carrils, i el país creiem que no justifica una inversió 
de més de 50 milions d’euros per set quilòmetres que l’únic que faran és col·lapsar 
tot el nostre litoral.

I, finalment, també voldríem que, des del Parlament, s’instés a la protecció de 
l’arquitectura rural tradicional de la pedra seca, que, en tots aquests projectes urba
nístics que combatem, està en perill. I creiem que aquest patrimoni cultural rural 
popular, que és un humil, que és senzill, però que té un gran valor, és singular, i 
l’hauríem de protegir. La UNESCO, el passat mes de novembre el va declarar pa
trimoni immaterial de la humanitat, l’arquitectura de la pedra seca en general. No 
entenem com, simultàniament, estem permetent que comenci aquesta urbanització 
trinxant aquests disset quilòmetres de parets de pedra seca. I el mateix que passa 
a Cadaqués passarà amb sòls ja classificats a Llançà, a Port de la Selva, etcètera. 
I demanem que el Parlament insti..., pot instar el Govern a incorporar una directriu 
específica en el pla director que garanteixi la protecció d’aquests elements, de l’ar
quitectura de pedra seca, o podria també incorporar en la legislació urbanística, o 
en qualsevol legislació, la de patrimoni cultural, doncs, un paràgraf específic per 
protegir tot això.

Finalment, dir que, per nosaltres, el tema de la defensa de la Costa Brava és un 
tema de país. I, per això, ens hem adreçat al Govern i venim al Parlament. És un tema 
de país perquè la magnitud és tan gran, dels impactes previstos, que requereix una 
actuació que no podíem anar d’ajuntament a ajuntament demanant que canviessin els 
planejaments. És un tema de model i és un tema de canviar la política urbanística 
del país. I canviar la política mediambiental del país. I per això els agraïm que ens 
acullin, que ens escoltin, i els demanem si poden fer aquestes concretes actuacions, i 
quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor De Ribot. Té la paraula, ara, la senyora Lydia Chaparro, en nom 
de i membre de Salvem Aiguafreda. El seu company els ha deixat poc temps, inten
tarem..., intentin, vostès, concentrarho, i nosaltres ser més magnànims...
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Lydia Chaparro Elies (membre de Salvem Aiguafreda)

Moltes gràcies. Ho intentaré, també, de ser breu. Bé, sí, vinc de la Plataforma 
de Salvem la Costa de Begur. De fet, és un petit municipi del qual podríem explicar 
moltíssimes coses, però aquí, avui, toca ser breu. 

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una exposició de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

És una població d’uns quatre mil habitants, i que té més del 64 per cent de les 
«vivendes» de segona residència. I és un municipi, també, que està compost per qua
rantavuit urbanitzacions, que estan pràcticament buides durant tot l’any. De fet, el 
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines estableix per a Begur el sistema  
de creixement moderat, amb un creixement màxim de vintiquatre hectàrees, però, de  
fet, el creixement previst pel POUM del municipi és de cent catorze hectàrees, no
més en sòl urbanitzable. Si, a més, comptéssim el sòl urbà, doncs, les hectàrees de 
creixement són enormes; és a dir, es multiplica per cinc el que marca la llei com a 
creixement màxim que està permès.

Tenim moltes actuacions urbanístiques que s’han fet als anys setanta, vuitanta i 
noranta, que són un atemptat que nosaltres considerem ecològic. Alguna d’elles, per 
exemple, que es va construir, de fet, els 2000, és a sobre la reserva marina de Ses 
Negres, a primera línia de costa, sobre els penyasegats d’aquesta reserva marina, i 
sobre la Xarxa Natura 2000 i zona especial de protecció de les aus, doncs, tota una 
sèrie de xalets i cases que, evidentment, compten amb la seva piscina típica, no?

I tot al llarg del municipi, que és un municipi, a més, amb uns forts pendents, 
molt superiors al 20 per cent, doncs, ens trobem que totes aquestes urbanitzacions 
abandonades durant la pràctica totalitat de l’any estan ocupant tots els espais, que 
són, a més, molts d’ells, zones d’especial protecció. Només dos mapes per mos
trarvos tot el que és el sòl urbà i urbanitzable del petit municipi de Begur. En ta
ronja són els sòls urbans, i en més groc, urbanitzables. Només en sòls urbanitzables 
es podrien construir més de setcents habitatges. Molts d’ells estan, com us he dit, 
sobre pendents molt superiors al 20 per cent, i són, en l’actualitat, masses forestals, 
boscos de pinedes i alzinars. I, després, si ho compten en sòl urbà, que encara hi ha 
molta zona de sòl urbà pendent de desenvolupar, doncs, es podrien arribar a cons
truir més de mil habitatges i sis nous hotels.

Evidentment, si ajuntem tot això, doncs, tenim més de 1.700 nous habitatges po
tencials, sis nous hotels en un poblet de la Costa Brava que ja està completament 
massificat i sobresaturat. A més, gran part d’aquestes urbanitzacions noves que es 
pretenen construir, com he dit, estan sobre d’espais de la Xarxa Natura 2000.

Un dels casos més greus és el de la cala d’Aiguafreda, que ha tingut un gran res
sò mediàtic, tant a nivell nacional com internacional, que és aquesta..., taronja és el 
nucli urbà, i Aiguafreda és el rosat. És molt més gran que tot el nucli urbà de Be
gur. Actualment, són zones boscoses, majoritàriament, tot i que ja s’ha desenvolu
pat el 20 per cent d’aquesta urbanització, i, evidentment, aquest estudi no comptava, 
aquest projecte no comptava amb estudis d’impacte ambiental, ni cap tipus d’estudi 
sobre els impactes ocasionats per urbanitzar aquesta zona de la costa de Begur.

Són unes setanta hectàrees de sòl urbà, allunyades del nucli urbà; afecta sobre 
xarxes de Natura 2000, el PEIN Muntanyes de Begur, tot, la pràctica totalitat són 
zones molt superiors al 20 per cent, zones boscoses, etcètera. Evidentment, penseu 
que són per fer segones residències, no per a primeres residències, perquè a Be
gur tenim un problema real per trobar una casa, un apartament accessible per a la 
gent que hi vulgui viure tot l’any. Bàsicament, el model urbanístic de Begur és per 
a segones residències, amb els seus respectius jardins i piscines. I, com ha expli
cat l’Eduard, no sé d’on traurem tota aquesta aigua, no?, per mantenir tota aquesta 
creixent població, sabent que ja el sistema està col·lapsat, sabent que, actualment, si 
aneu el mes d’agost a Begur, no hi trobareu lloc per aparcar, és impossible arribar a 
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la platja perquè ja està molt massificat..., vull dir, no hi ha més capacitat de càrrega 
en el territori.

Al costat d’Aiguafreda tenim el cas de la pedrera, que l’Eduard també ha ex
plicat. No entraré en detalls, perquè podríem parlar molt sobre la pedrera, és una 
requalificació de l’antic alcalde de Begur, que s’ha associat, evidentment, amb un 
fons d’inversió estranger, perquè gairebé tots els projectes que s’estan duent a ter
me són amb associació o provenen directament de l’estranger, o són promotors de 
Begur, coneguts a Begur, associats amb capital estranger. I aquí, a més, la pedrera 
està sobre la Xarxa Natura, és un connector biològic important i s’estan construint, 
evidentment, apartaments de luxe amb piscina a primera línia de mar, que afecten la 
pedra seca i els paratges naturals de la zona. La pedrera, bé... No n’explicaré detalls.

Qui conegui, després, el cas de Sa Riera, que a Sa Riera també estem horrorit
zats... Aquí ens trobem, per exemple, una petita panoràmica de l’única muntanya 
que encara no està urbanitzada, perquè l’altra vessant de la muntanya sí que està 
completament urbanitzada i les poques zones boscoses ja són tota una urbanització 
contínua; aquí trobem la pedrera de s’Antiga, la futura mansió que hi haurà sobre la 
cala de Port Despí, estan construint una altra mansió sobre la platja de Sa Riera, i, 
després, els jardins de Sa Riera Living, amb els cinquantados habitatges, no? I tota 
aquesta zona, a més, és zona urbana, és a dir, en qualsevol moment, tots aquests 
pins poden desaparèixer per donar lloc a més segones residències. Ara mateix s’està 
construint aquesta mansió a primera línia de costa sobre el penyasegat a la cala de 
Sa Riera, concretament a la cala del Port des Pi de Sa Riera: quatre plantes, piscina, 
evidentment, i, a tocar tenim els jardins de Sa Riera. Són tres hectàrees de boscos 
que han desforestat. Haig de dir que és l’únic bosc que teníem a Sa Riera, d’accés, 
perquè els altres són zones privades, i aquest era l’únic bosc que nosaltres, no?, els 
ciutadans podíem accedirhi per passejar. Hi han talat totes les alzines, s’han car
regat tota una vessant de la muntanya; vull dir no «desforestar», sinó, literalment, 
han extret milers de metres cúbics de terra, en una zona, doncs, que també està so
bresaturada.

I Montcal 2 és un dels altres projectes, no? A més, aquest, particularment, afecta 
sobre un hàbitat d’interès prioritari de la Comunitat Europea, que són les dunes amb 
pins. Estem parlant de dunes eòliques, quaternàries, que haurien d’estar protegides, 
i, en lloc d’això, s’estan, precisament, extraient per construirhi noves urbanitza
cions. Cal dir que, a més, la zona de Montcal 2, a Aiguablava, està també sobre la 
Xarxa Natura 2000, i el PEIN Muntanyes de Begur.

I no entraré en els casos de la moratòria, perquè l’Eduard ja ho ha explicat una 
miqueta. Si voleu, us puc passar mapes i us puc passar informació de com ha afectat 
o com podria afectar la moratòria a Begur. Hi han força sectors que hi han entrat 
a formar part, però molts d’altres, no, i, entre ells, els jardins de Sa Riera Living.

I sol·licitem, evidentment, tot el que ha exposat l’Eduard fa una estona, però 
particularment, per al cas de Begur, la desclassificació i catalogació com a sòl no 
urbanitzable dels trentavuit sectors que es podrien urbanitzar, doncs, es podrien 
construir més de 1.700 noves cases i sis nous hotels. Garantir eficaçment la protec
ció dels espais naturals, cosa que no s’està fent. Garantir la conservació de la biodi
versitat i la connectivitat dels hàbitats, cosa que no s’està fent, perquè, al municipi, 
tenim espècies en perill d’extinció i hàbitats prioritaris a conservar i no s’està fent 
cap mesura per protegirlos. Garantir la coherència de l’urbanisme, amb les lleis en 
vigor; estem parlant de la Llei de patrimoni natural, la Llei de biodiversitat. Sabeu 
que tenim greus problemes amb el que ens caurà a sobre sobre el canvi climàtic, la 
manca d’aigua, els cabals ecològics dels rius. I, sobretot, un tema que sempre obli
dem i està en el nostre ordenament, que és aplicar, si us plau, quan no tinguem els 
coneixements, el principi de precaució i la gestió ecosistèmica, així com, també, la 
gestió integrada del nostre litoral, de la nostra costa.
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Evidentment, també, necessitem que tots aquests projectes que es vulguin des
envolupar tinguin en compte, o es facin avaluacions ambientals estratègiques ordi
nàries. Soc biòloga de professió i us garanteixo que, de tant en tant, quan miro les 
avaluacions ambientals que hi han sobre determinats projectes, doncs, manca mol
tíssima informació. I, si us plau, és essencial, avui en dia, que tinguem en compte 
tots els paràmetres que afecten els nostres ecosistemes. En fi.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Chaparro. Té ara, per últim, la paraula el senyor Ramon Gas
cons. Ara ja ens hem passat del temps, per la qual cosa li prego, doncs, la màxima 
brevetat que sigui possible, eh?

Ramon Gascons Tarres (membre d’Amics de Tossa de Mar)

Sí. No, seré... Gràcies. Bon dia a tothom. Jo, en nom d’Amics de Tossa, primer 
havia d’exposar la defensa de cala Morisca, i en nom de SOS Costa Brava, el de la 
C32. 

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
Referent a cala Morisca, dirvos, doncs, que Tossa està envoltada per un gran 

cinturó verd. És l’última cala verge que queda completament, en la banda de garbí. 
I, curiosament, si ens anéssim a vista d’ocell, des de l’aire, el projecte de la C32 
trenca el primer gran bosc que et trobes en el litoral gironí, el trenca la C32 amb 
una tala de seixanta mil arbres. (Veus de fons.) I si acaba la prolongació cap a Tos
sa, la variant que es fa des de Lloret fins a Tossa acaba a cala Morisca, que és el 
primer gran bosc que hi ha en el litoral, a tocar l’aigua, a la província de Girona, 
que fa que el nostre poble sigui completament diferent que els altres pobles. Aquest 
projecte, curiosament, ja ve de trenta anys endarrere. L’any 97, Morisca era de pro
pietat municipal, i, per una sèrie d’esdeveniments, ha acabat en mans d’un projecte 
especulatiu terrible. Dins del projecte cal remarcar que tot lo que és la cala supera 
els pendents del 20 per cent, que el projecte manca de l’informe de l’Agència Ca
talana de l’Aigua, que no té estudi d’inundabilitat, que falta l’avaluació d’impactes 
ambientals, que falta la incorporació d’un estudi d’impacte ambiental i la presenta
ció d’un estudi d’integració paisatgística. També cal remarcar que és el gran con
nector natural que queda entre el mar i puig de les Cadiretes. Llavors, tampoc hem 
vist l’informe econòmic i la viabilitat del projecte, i l’aval necessari de la promotora 
que vol tirar aquest projecte endavant. És una zona que fa vint anys –o vintivuit 
anys– que està patint la pressió especulativa urbanística, i nosaltres portem vinti
vuit anys defensantla i intentantla salvar.

Referent a la C32, a part de tot el que ha comentat l’Eduard, dirvos que, a més 
a més, s’hi hauria d’afegir que es volen modificar les línies d’alta tensió que xoquen 
amb el traçat de la C32, amb lo que s’obre una nova ferida lateral, que també serà 
un nou tall en els ecosistemes que es farà. S’ha substituït un gran túnel que hi havia 
en el primer projecte; es substitueix per un semitúnel, o un fals túnel, que augmenta 
els talussos de setze a vintitres metres i ocupen el doble de metres quadrats d’es
pai. Es tallen tres rieres. Aquestes tres rieres són les de Fanals, la de Passapera i la 
de Lloret. A aquestes tres rieres se’ls fa un tall i se les urbanitza. Són les rieres que 
ens aporten els àrids a les platges, i anem molt malament de sorra a les platges del 
litoral català.

No és la solució per al territori, perquè això són dues licitacions de 40 milions 
d’euros cada una, que són de 80 milions d’euros. Hi ha un projecte de desdobla
ment de la carretera entre..., d’accés Costa Brava, que va de Blanes a Lloret, per 35 
milions d’euros, que és la meitat, amb quatre carrils, i un carril central bus d’alta 
freqüència, que té molt de sentit, perquè el transport públic acaba a Blanes, en el 
polígon industrial, amb el tren. I aquesta solució que s’implantava en el territori 
d’aquest desdoblament de la carretera d’accés Costa Brava, donava mobilitat amb 
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transport públic a tots els dos pobles, principalment Blanes i Lloret, que és on hi ha 
el col·lapse a l’estiu.

La C32 no soluciona el problema que tenim entre Blanes i Lloret, perquè, recor
deu que tot el turisme que entra a Lloret, la majoria d’ell ve amb autobús. Lloret té 
les dues campes d’autobusos més grans d’Europa. Tot el turista que arriba a Lloret 
amb autobús ve de direcció de França, o vingui d’Espanya, mai travessarà Barcelo
na per anar a buscar l’autopista de la costa. Tot –tot– ens entra per l’antiga AP7, i 
després se’ns en va per la carretera de Vidreres i entra a Lloret; igualment passa amb 
el trànsit de mercaderies. I tot el moviment que tenim entre les dues poblacions, com 
pot ser la cala Sant Francesc, les urbanitzacions de Santa Cristina, l’accés a l’hos
pital comarcal, cala Boadella, Fanals, Santa Clotilde, jardins botànics... La C32 
quedarà cinc quilòmetres endins de tot el trànsit turístic que es belluga per aquesta 
artèria central. Per tant, no arreglem el problema de res.

A la gent del territori, recordar que Lloret mou un gran volum de treballadors, 
perquè és el segon destí turístic d’Espanya, i que tristament està en segon lloc quant 
a precarietat i condicions laborals; per tant, vol dir que necessita molt de transport 
públic. Un cop ens haguem gastat 80 milions d’euros amb una superautopista, l’es
tudiant o treballador o jubilat del poble de Tossa, de Lloret o de Blanes, que hagi 
d’anar a estudiar, al metge o a treballar, què haurà guanyat en mobilitat? Què haurà 
guanyat en transport públic? El transport públic, quan hi ha peatges, només fa una 
cosa, que és pujar de preu, i això ho sé perquè soc de Tossa, i la Sarfa passa per l’au
topista. I l’únic que fa és encarirse. Per tant, no veiem que sigui una solució adient 
al territori, a part de l’impacte ecològic que té, que és totalment irreparable. I aques
ta era la nostra exposició.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Hem acabat, doncs, la compareixença dels membres que han assistit. 
Tenen ara la paraula els grups parlamentaris per un temps de deu minuts. Com la 
compareixença havia estat demanada per diversos grups parlamentaris i algun sub
grup parlamentari, seguirem l’ordre, diguéssim, el que s’utilitza habitualment en el 
Ple. Per tant, començarà Ciutadans, i, a partir d’aquí, la resta de grups; ho tancaran 
els grups que donen suport al Govern, d’acord? (Pausa.) Perdó, pot tancar el micrò
fon? (Veus de fons.) Gràcies, ja està. Doncs té ara la paraula la senyora Marina Bra
vo, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, gracias a todos por asistir aquí, por trasladarnos 
nuestros planteamientos, que tampoco creo que a ninguno de nosotros nos fueran 
desconocidos, pero siempre es mucho más interesante escucharlo de primera mano, 
y ver cómo de trabajado y cómo de..., y todo el trabajo que se ha hecho para trasla
dar a la Administración, que, como bien decís, es un trabajo que la Administración 
tendría que haber hecho ya por su parte. La garantía de que todo lo que se haga sea 
sostenible, que todo lo que hagamos no perjudique a las generaciones futuras es una 
de las obligaciones que tiene la Administración.

Es evidente que en el litoral español, y el catalán no ha quedado fuera, no se 
han hecho las cosas siempre bien, no se han hecho todo lo bien que se debería, y, de 
hecho, en algunos casos se han hecho, pues, realmente mal. Hay muchas construc
ciones, pues, de hecho, de los años sesenta, muchas de las edificaciones de primera 
línea que han degradado de una forma prácticamente irreversible el paisaje.

Así que vemos todo este movimiento, y todo este debate que se reabre ahora, 
como ya se abrió en otras épocas que generaron una mejora en el modelo; pues ve
mos una oportunidad buena para analizar los planteamientos vigentes. No solo las 
alarmas que saltan cuando vemos una máquina, sino, como bien habéis expuesto, 
todos esos planteamientos de todo aquello que, hoy por hoy, sería perfectamente ile
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gal, al menos sobre papel, en cuanto a las posibles construcciones que se pudieran 
hacer. Lo vemos como una oportunidad, porque creemos que es muy importante  
–y ahí es donde nos habéis oído manifestarlo en otras ocasiones– revisar todos esos 
planeamientos donde hoy en día no hay máquinas, y estudiar bien qué es lo que se 
va a poder hacer para evitar, precisamente, la inseguridad jurídica futura que se ge
neraría cuando..., aprovechando esa legalidad hoy abierta, pues las alarmas llegan 
cuando se ven las máquinas y es cuando se genera esa alarma social.

Nos preocupa, como ya hemos manifestado, la seguridad jurídica. Y ahí es po
sible que no nos encontremos en muchos de los puntos, pero sí creemos que la Ad
ministración tiene que velar para que las cosas se hagan bien y se evalúen, que los 
impactos ambientales que se generan sean asumibles.

Y evidentemente que podemos replantear mucho de lo que se planificó en épocas 
pasadas. Es sorprendente, eso sí, que muchas de estas planificaciones no sean tan 
antiguas; algunas son de hace cuatro o cinco años incluso. Y me gustaría también 
conocer vuestra opinión sobre estas planificaciones más recientes, sobre por qué 
en aquella época creéis que no se aprovechó ya para corregir errores de los que sí 
que tienen planificaciones más antiguas; sí, de unas épocas en las que ya habíamos 
mejorado un poco, pero no lo suficiente, seguramente, y..., bueno, mi pregunta iría 
por allí.

Y, nada, únicamente agradeceros vuestra presencia y todas vuestras explica
ciones.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Bravo. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair, no?, als compareixents, les seves ex
plicacions sobre una problemàtica que no és la primera vegada que se’n parla en 
aquesta comissió. Ara fa aproximadament tres mesos, el conseller de Política Terri
torial va comparèixer en el Parlament per explicarnos la voluntat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya d’aprovar el Pla director urbanístic de sòls no sostenibles, 
que parlava d’altres indrets, no només de la Costa Brava, però que tenia, evident
ment, un focus molt clar, que és aquesta pressió que està patint una part del territori 
molt concret, la Costa Brava. Se’ns deia, mesos enrere, que no passava res, fins que, 
fruit de la pressió, doncs, passa, no?, i s’ha d’articular aquest pla director urbanístic.

Jo li deia al conseller –jo que provinc del món municipal– que jo soc un ferm 
defensor de l’autonomia municipal, però, dit això, tampoc era el primer conseller de 
Territori que em sentia explicar una altra reflexió, eh?, i també la feia per la meva 
experiència com a regidor d’Urbanisme d’una ciutat. És a dir, els alcaldes i les al
caldesses, els ajuntaments no poden tenir en exclusiva la competència de desenvo
lupaments urbanístics; dit d’una altra manera: del que es tracta..., el país no es pot 
conformar o desenvolupar fruit de la visió particular de cada un dels ajuntaments 
del territori; ha d’haverhi algú que, justament, elabori instruments que permetin un 
desenvolupament racional, sostenible, harmònic del territori. I això no és altre que 
el govern del país, el Govern de la Generalitat de Catalunya, que és el que ha de 
desenvolupar la legislació adient i que ha de vetllar i ha de controlar aquesta visió 
global del territori.

Dic això, perquè ens hem trobat amb la paradoxa –em sembla que ho deia el se
nyor Eduard de Ribot en la seva intervenció; si no ha estat ell, doncs, ha estat algú 
de vostès– de que els vintidos municipis de la Costa Brava en aquests moments es
tan promovent, conjuntament amb altres entitats, que aquest territori sigui declarat 
reserva de la UNESCO, cosa que em sembla lloable, eh?, però ens trobem amb la 
paradoxa que d’aquests vintidos municipis d’aquesta llista, només sis, sis o set, han 
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adaptat les prescripcions territorials, en el seu planejament urbanístic, que desenvolu
pen figures de protecció del territori; és a dir, incorporen aquelles mesures de moder
nitat, de concepció de desenvolupament territorial que la Llei d’urbanisme de l’any 
2002 incorporava, i que després va modificar i va reforçar la modificació posterior 
del 2004. Ens trobem amb la paradoxa que volem declarar un territori reserva de la 
UNESCO, però a l’hora d’incorporarho en els plans d’ordenació urbanística munici
pal, doncs això no s’acaba produint del tot. I ens trobem amb la paradoxa de que un 
municipi aprova el seu pla d’ordenació urbanística municipal a finals del 2013, sense 
incorporar aquestes prescripcions, i un mes abans aprova un planejament parcial que 
provoca el que hem vist en un vídeo que se’ns ha passat, eh? És evident que estic par
lant de Sa Guarda, a Cadaqués.

Per tant, jo crec que..., i, a més a més, tenint en compte que la pressió urbanística 
que tenim en aquesta franja del litoral és brutal, no? En aquests vintidos municipis 
s’hi concentra el 43, 44 per cent del sòl urbà no consolidat de les comarques giro
nines, i un 58 per cent del sòl no urbanitzable; molts d’ells amb planejaments obso
lets, que venen de dècades i dècades, i que hem estat incapaços, en les modificacions 
posteriors del planejament, en els nous planejaments, d’incorporar noves visions ter
ritorials i mesures que la mateixa llei que el Parlament ha aprovat, després, aquells 
organismes que han de vetllar per la incorporació de les prescripcions no ho han fet. 
I això ho ha de fer el Govern de la Generalitat de Catalunya.

I nosaltres li reclamem al Govern que els seus organismes han de vetllar –les co
missions territorials d’Urbanisme i la Comissió d’Urbanisme de Catalunya– perquè 
aquestes prescripcions, aquesta legislació de què ens hem dotat, després s’incorpori 
en el planejament de cada una de les ciutats, i que, fins i tot aquells sòls que han es
tat, com dirien, allò, en castellà, «en barbecho» –dit amb una expressió molt col·lo
quial: esperant a veure si el sol escalfava una mica més–, doncs, es desclassifiquin, 
eh? Jo he escoltat algun conseller de Territori, en aquesta comissió, fent grans dis
cursos, dient que s’havia de desclassificar sòl. Doncs bé, hem de desclassificar sòl, o, 
com a mínim, no permetre algunes urbanitzacions que estan vulnerant, de manera 
clara, la mateixa normativa legal de què ens hem dotat a Catalunya.

Jo coincidiria amb alguns dels arguments –també ho he expressat en alguna altra 
ocasió–: que la capacitat de càrrega en parts del territori, sobretot a la Costa Brava, 
està exhaurida –probablement no durant tot l’any, però les pressions es concentren 
quan es concentren; aquesta reflexió l’hem de tenir en compte clarament–; tenim la 
certesa, la sensació i la certesa que la pressió urbanística que hi ha no és per proveir 
de residències per a primer habitatge –en tot cas, si fos això, es concentraria en els 
nuclis urbans consolidats–; que, atès que hem sortit de la crisi econòmica tan ferotge 
que vam viure la darrera dècada, doncs, tornem a caure en els mateixos models de 
creixement i de depredació del territori –que això ho hem d’evitar–, i creiem també 
que el futur de la Costa Brava, des del nostre punt de vista, no passa per la producció 
d’obra nova, passa per la rehabilitació, també d’aquelles construccions en primera 
línia de mar, que van ser les primeres que es van fer en aquest territori i que avui 
–fins i tot d’establiments hotelers, eh?– necessiten una política, tant dels ajuntaments 
com del Govern de la Generalitat, clara en aquest sentit. Igual que s’està produint a 
altres entorns del país, en altres ciutats, aquí també necessitem una política de re
habilitació dels edificis –alguns d’ells, segones residències o hotelers–, i no passa 
necessàriament per la construcció o per la producció d’obra nova.

El que sí que li demanarem al Govern és que..., hi ha una moratòria; que aquest 
pla director urbanístic de sòls no sostenibles s’acceleri, no sigui que arribem al fi
nal de la moratòria sense aquestes figures acordades i aprovades. I que hi hagi una 
reflexió profunda, per part dels municipis i del Govern, de la necessitat de revisió i 
de desclassificació de sòls, perquè és cert que, a algunes parts del territori, la seva 
capacitat de càrrega creiem que està exhaurida.
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I més enllà de les revisions d’ofici que ens plantejava –si no he pres malament les 
notes–, també, el senyor De Ribot, preguntarlos que, més enllà d’aquestes deman
des que se li fan al Govern, si les seves entitats s’han plantejat anar al contenciós 
administratiu, justament per demanar aquestes revisions i aturar aquests processos.

I com que jo sempre –i acabo aquí, presidenta– he pensat que el millor és que ca
dascú fixi les seves posicions amb claredat, tampoc no és cap sorpresa ni cap nove
tat –i ho reitero aquí– que no acabem de compartir o no compartim l’anàlisi que fan 
vostès de la necessitat o no de la C32, entre Blanes i Lloret. Nosaltres hem defensat 
que aquesta era una via necessària –entre Blanes i Lloret, eh?–, i, per tant, avui que 
vostès compareixen aquí, el que no farem nosaltres és xiular i dir que pensem una 
altra cosa. Nosaltres ho hem defensat, ho seguim plantejant, i el dia que vulguin en 
podem parlar amb més extensió.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Terrades. Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari Cata
lunya en Comú Podem, el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, des del nostre grup volíem traslladar un 
agraïment a la plataforma SOS Costa Brava i al conjunt d’entitats ecologistes, tant 
de l’Alt Empordà, com del Baix Empordà, i també, en aquest cas, de la Selva, doncs, 
que han situat el tema de la Costa Brava no només a nivell del territori, sinó que jo 
diria també a nivell de Catalunya, sobre la necessitat de protegir la costa, no? Ho dic 
perquè moltes vegades, en aquest Parlament, aquests temes costa molt que emergei
xin i que arribin. De fet, els meus companys de comissió ho saben, que hem intentat 
que aquest tema fos un element central de debat en aquesta comissió. De fet, vam 
arrencar amb una proposta de resolució que vàrem presentar sobre, precisament, la 
pineda d’en Gori, fins i tot abans que es constituís la plataforma SOS Costa Brava. 
I també, en la primera compareixença, en aquest cas, del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, alertàvem sobre la situació en la qual es trobava la Costa Brava, i ens 
traslladava..., nosaltres l’alarmàvem i ens traslladava que ell valorava que no n’hi ha
via per a tant i que, en tot cas, nosaltres estàvem situant una alarma injustificada, no?

Per tant, crec que, en certa manera, la feina que heu fet, o la tasca que ha fet SOS 
Costa Brava, jo crec que ha permès que el Govern comenci a caminar, segurament 
més lent del que ens agradaria, massa tard, jo també diria, però, en tot cas, segura
ment el que tenim avui damunt de la taula, que, segurament, no és tot allò que vol
dríem, com és el pla director urbanístic de sòls no sostenibles, és, en part, jo diria, o 
en bona part, per no dir «en tota la seva totalitat», mèrit de la plataforma SOS Costa 
Brava, amb la lògica d’intentar evitar que la Costa Brava acabi convertida en la costa 
del ciment, que és al que anem en camí.

Nosaltres, també, alguna de les coses que volíem traslladar era –que ja ho heu 
fet– una valoració de quina és la situació real, avui, amb les dues moratòries i amb 
la suspensió de llicències. També ens preocupen algunes coses. També l’hi vam tras
lladar així mateix al mateix conseller quan va anunciar la seva compareixença del 
pla director urbanístic de sòls no sostenibles. De fet, nosaltres li vam demanar en 
aquell moment una moratòria per suspendre les llicències, que és el que té a veure 
que estem molt concentrats –i és normal que sigui així– en primera i segona línia de 
mar, però també ens preocupen els desenvolupaments urbanístics que van més enllà 
d’aquesta primera i segona línia de mar. De fet, ja estan haventhi projectes urbanís
tics que afecten territori endins. Crec que un dels projectes que darrerament també ha 
denunciat la plataforma és, en aquest cas, al municipi de Pau. Per tant, crec que això 
també era una cosa que volíem conèixer: si teniu identificats més projectes i en quina 
situació ens trobem, més enllà de les zones que afecten directament, en aquest cas, les 
dues suspensions de llicències, i, en tot cas, com estenem aquesta situació.
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És evident que compartim, en el nostre cas, des del nostre grup, des de Catalunya 
en Comú Podem, les al·legacions que heu presentat, en aquest cas, en el PDU, molt 
focalitzades en el municipi de Begur; hem tingut, també, ocasió de parlarne. Jo 
crec que, segurament, avui Begur és el paradigma d’un desenvolupament urbanís
tic absolutament irresponsable, i jo diria, fins i tot, irrealitzable, amb un creixement 
previst que multiplica per cinc el que teòricament va fixar el Pla territorial parcial 
de les Comarques Gironines.

Per tant, en aquest cas, nosaltres seguim fent feina i intentarem, en la mesura de 
les possibilitats, doncs, anar traslladant específicament cada un dels conflictes que te
nim arreu del territori, a nivell del Parlament de Catalunya, amb la capacitat que nos
altres tenim, que, bàsicament, són propostes polítiques, però que, evidentment, qui té 
la capacitat per després incidirhi o trobarhi solucions, o buscar solucions concretes 
a cada un d’aquests projectes és el mateix Govern, no? I, per tant, nosaltres sí que 
compartim que hi han..., en aquest cas, per exemple, l’ha citat, d’estendre, en aquest 
cas, a molts més sectors –per exemple, en el municipi de Begur– aquest pla director 
urbanístic de sòls no sostenibles, no?

També, bé, nosaltres –i ho dic amb frustració–, és a dir, compartim l’anàlisi que 
es fa sobre l’impacte que tindria, en aquest cas, l’autopista de la Costa Brava a la 
C32. És un tema que també nosaltres havíem traslladat al conseller de manera rei
terada. Ho hem portat a votació en aquesta comissió. La setmana passada, de fet, ho 
vam portar també, en aquest cas, al Ple. Jo, en aquest cas, bé, crec que, l’exposició, 
jo diria que és concloent. El que és sorprenent és que, des de diversos grups, i en 
aquest cas també dels del Govern, se’ns negui de manera reiterada quin és l’impacte 
ambiental que tindrà la C32, i que, bé, es justifiqui fins i tot des d’un punt de vista..., 
que el que cal és, en tot cas, minimitzar l’impacte ambiental, com si no el tingués 
amb la situació de canvi climàtic. De fet, avui surt una notícia, també: que cinquanta 
experts s’uneixen per denunciar la manca de, en aquest cas, resposta del Govern de 
la Generalitat a la lluita contra el canvi climàtic. Jo diria que, fins i tot, amb aquest 
tipus d’infraestructures, el que es fa és propiciar les emissions contaminants. Però, 
bé, jo els trasllado la frustració que tenim amb la C32. Fins i tot se’ns ha arribat a 
dir que, bé, no és real, aquest impacte ambiental, que no n’hi ha per a tant, que no 
són seixanta mil arbres els que poden acabar destruïts, sinó que són només divuit 
mil arbres els que poden acabar destruïts per, en aquest cas, l’extensió de la C32 
entre Blanes i Lloret. I, evidentment, ja no entrem en el que podria passar en la nova 
fase, si arribés més enllà.

En el tema de Sa Guarda, també m’agradaria saber..., jo també els voldria pre
guntar, bé, com intentem..., o com ho pot aturar, el Govern de la Generalitat, perquè 
una de les coses que sempre se’ns trasllada és que, quan les obres estan començades 
o quan el projecte està en marxa, no hi ha possibilitat real d’aturarho. Vosaltres avui 
plantejàveu una proposta concreta, en aquest cas, en el tema de Sa Guarda, que si 
no vaig errat, el que he entès és que es tractaria d’engegar la revisió del pla parcial, 
o denegar, en aquest cas, la tramitació del pla parcial. Preguntarvos si això..., heu 
tingut algun contacte concret, en aquest cas, amb la conselleria de Territori o amb 
la Secretaria General de l’Agustí Serra, d’Hàbitat Urbà? I, en tot cas, conèixer qui
na és la resposta, perquè, si això, com dieu vosaltres, és possible a través d’aquesta 
proposta, doncs, en tot cas, nosaltres hi estaríem, evidentment, plenament d’acord i 
podem intentar també treballarho des del mateix Parlament de Catalunya.

Pel que fa també al que plantejàveu de la compra de sòl, que jo crec que és una 
iniciativa, també, que jo crec que cal tenir en compte, vosaltres parlàveu de la taxa 
turística. Jo crec que aquí també hi ha una altra oportunitat que hauríem d’intentar 
empènyer entre tots plegats i plegades, que és el que fa referència a l’impost sobre 
cotxes contaminants, que inclou la Llei de canvi climàtic. Sabeu que, teòricament, 
amb la recaptació, que el Govern de la Generalitat estima que seria al voltant d’uns 
70, 80 milions d’euros anuals, haurien d’anar destinats, a parts iguals, a un fons cli
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màtic, que hauria de servir per lluitar contra el canvi climàtic, però l’altre hauria 
d’anar destinat a un fons de patrimoni natural, que jo crec que podria entrar en els 
plantejaments que vosaltres plantegeu per a la compra de sòl. Malauradament, tam
bé, nosaltres estem intentant empènyer la creació d’aquest impost. El Govern al·le
ga, doncs, que hi han dificultats tècniques. Teòricament, el conseller de Territori es 
va comprometre que estaria vigent l’1 de gener del 2019; evidentment, encara no hi 
és. Se’ns diu que pot ser que estigui a finals d’any, o, en tot cas, en funcionament a 
principis de l’any 2020. Però, bé, crec que hauria de ser també una de les oportuni
tats que hauríem de tindre.

I després ja vull acabar amb un parell d’elements. La primera és: jo crec que aquí 
també..., que, a vegades, el mateix Govern situa que la dificultat que té –que no crec 
que sigui menor i crec que existeix– sobre com revertir planejaments que existei
xen..., que segurament és bona part dels projectes que estan en marxa, però també hi 
ha projectes que afecten directament, en aquest cas, la Costa Brava i que tenen a veu
re amb iniciatives del mateix Govern i que no tenen a veure amb planejaments. Una, 
evidentment, és la de la C32, com nosaltres hem denunciat, i l’altra, per exemple 
–vosaltres també l’heu situat–, que també ho hem discutit, i, malauradament, també 
en aquesta comissió, doncs, no ha estat aprovat, que és, per exemple, Cap Roig. Cap 
Roig no és un planejament urbanístic que ve de fa vint, trenta o quaranta anys, sinó 
que, en tot cas, és un projecte ad hoc, plantejat, en aquest cas, per la Fundació de  
«la Caixa». És veritat que s’ha minimitzat, o, en tot cas, s’ha reduït el projecte inicial, 
però nosaltres entenem que l’acord inicial, quan es va transferir, en aquest cas, en el 
seu moment, a la Fundació Caixa de Girona, era que s’havia de preservar, no?, el que 
era l’entorn de Cap Roig tal com estava en el seu origen. Per tant, nosaltres creiem 
que aquí encara ha quedat feina per fer.

I, bé, acabo, només dientvos que –bé, casualitats de la vida o no– avui, encara que 
a aquesta comissió ens costa anar treballant –també, fruit de la dinàmica del Parla
ment, que és complexa, com sabeu–, tenim quatre propostes de resolució que presenta 
el nostre grup, sobre cala Morisca, sobre Aigua Xelida, sobre Jardins de Sa Riera i 
sobre Sa Guarda. En tot cas, bé, després veurem com van les votacions, però..., som 
conscients que són votacions polítiques, eh?, és evident que vinculen el que vinculen, 
però, en tot cas, nosaltres el que volem o ens agradaria és que la Comissió de Territori 
i aquest Parlament el que fessin és declaracions polítiques sobre quin és l’objectiu, i 
a partir d’aquí trobéssim, no?, quins són els camins per poder intentar aturar aquests 
projectes. I així, a través de la Llei d’urbanisme, com vosaltres plantegeu en molts ca
sos que els pendents haurien de facilitar trobar respostes, o bé també amb el que plan
tejàveu en el cas concret de Sa Guarda, que, malauradament, també, destacar que el 
projecte va passar i va ser aprovat, en aquest cas –de fet, el senyor Terrades ho ha ex
plicat en més d’una ocasió–, per la Comissió d’Urbanisme de Comarques Gironines, 
no? Per tant..., i, evidentment, nosaltres també compartim el que vosaltres situàveu de 
la necessitat de protegir –de fet, hem fet propostes també, en aquest cas, a la Comis
sió de Cultura– el patrimoni de pedra seca, que afecta, en aquest cas, concretament, 
el cas de Sa Guarda, però que també pot afectar altres municipis, com, per exemple, 
Port de la Selva o altres municipis de la Costa Brava.

Acabo, jo, només amb això: un agraïment, i tornar a posar, en aquest cas, a dis
posició de la plataforma SOS Costa Brava el nostre grup parlamentari per a tot allò 
en què puguem ajudar, sabent que, evidentment, el lideratge, el protagonisme i, en 
tot cas, la proposta us corresponen a vosaltres, i, en tot cas, animarvos a seguir amb 
la tasca que esteu fent.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP  
Crida Constituent, la senyora Sànchez, per un temps de cinc minuts.



DSPC-C 225
27 de març de 2019

Sessió 12 de la CT  23 

Natàlia Sànchez Dipp

Molt bé. Bon dia. Gràcies. Primer, disculpin per arribar tard. Vinc de l’Empordà, 
i, a vegades, les combinacions de tren no són prou justes, però també aprofito per 
donar les gràcies als serveis de la casa, que permeten, o que m’han permès poder 
seguir la compareixença a distància.

Nosaltres, com segurament coincidim, us agraïm que estigueu aquí, us agraïm la 
lluita que esteu fent, que no és una lluita que neixi de nou, sinó que és una lluita que 
ve de lluny, la conec bé; una lluita sense la qual avui no podríem entendre el litoral 
de la Costa Brava tal com el coneixem, amb les seves virtuts i també les grans er
rades que s’han comès a nivell urbanístic i constructiu. Nosaltres partim de l’anàlisi 
que aquesta lògica urbanística de construcció sense fre respon a un model consolidat 
durant el franquisme, a un model socioproductiu extractivista que no té en compte 
l’entorn natural ni el territori, i que aquests són subordinats a les oligarquies econò
miques, i sempre d’esquena a la voluntat i a les necessitats de les classes populars i 
de l’interès general, ja sigui de salut, de protecció del patrimoni natural i cultural, 
com molt bé han explicat.

Com ha dit el diputat de Catalunya en Comú Podem –i em centraré en això–, la 
veritat és que..., un missatge que els traslladem: a nivell institucional, hi ha poc camí 
per recórrer. Deuen saber que els posicionaments dels partits de govern –d’Esquer
ra Republicana i Junts per Catalunya–, malgrat algunes petites victòries que han 
aconseguit gràcies a la seva lluita, com les moratòries, els seus posicionaments són 
molt clars i contundents, especialment quan al Ple de la setmana passada votàvem, 
per exemple, sobre Sa Guarda i Sa Riera de Begur. I les posicions van quedar molt 
clares: el Partit Socialistes, comuns i CUP hi votàvem a favor; Ciutadans, PP, Junts 
per Catalunya i Esquerra hi votaven en contra.

Nosaltres volem posarho sobre la taula, perquè us volem traslladar que la lluita 
i la victòria i la protecció de la Costa Brava estan en les mans de la lluita popular; 
que a les institucions hi ha poc camí per recórrer per salvaguardar aquests paratges i 
aquestes zones naturals, i perquè aquests partits responen a aquesta lògica que dèiem: 
unes polítiques continuistes, unes polítiques en lògica extractivista, en lògica de mi
rar sempre i beneficiar les oligarquies extractivistes i les oligarquies econòmiques del 
país. Per això, animarvos en la lluita. Estarem al vostre costat, malgrat que estic con
vençuda que també posen esperances en aquesta institució. Seguirem batallant, nos
altres, també, però hi vull insistir –i ho torno a repetir–: poca esperança tenim. Quan 
parlem de la C32 –i ja s’ha dit–, se’ns tracta gairebé de –i permetinme les paraules–  
«llunàtics».

I les posicions de votació dels partits polítics d’aquesta cambra són les que són, 
i són públiques. I, per tant, les explicacions que s’han de donar..., i a qui s’ha d’exi
gir explicacions és a aquests partits polítics que, en la seva perspectiva municipal, 
per sort veiem algunes diferències, però algunes qüestions mantenen aquesta lògica 
política de protecció d’aquesta economia especulativa sense fre, que semblava que, 
amb la crisi econòmica, doncs, s’aturava, però que a la que hi ha una mica d’espe
rança i de negoci a fer, veiem com es recuperen.

M’agradaria preguntar sobre les moratòries, sobre aquest any de moratòria. No
saltres ho hem fet públic: malgrat que felicitem el moviment popular ecologista, el 
moviment popular de SOS Costa Brava, per aconseguir fer aquesta pressió, nosaltres 
veiem que una moratòria d’un any en un context d’eleccions municipals, doncs, bé, 
no sabem si és el que cal. I els preguntem: vostès com llegeixen aquesta moratòria? 
Nosaltres la veiem molt instrumental i que no va a l’arrel del problema, que és el 
model urbanístic.

Quant de temps em queda, presidenta?

La presidenta

Un minut.
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Natàlia Sànchez Dipp

D’acord. Segon, també ens agradaria que ens expliqués amb més profunditat aques
ta llegenda –o llegenda o...–, amb més rigor, si us plau, el tema de les indemnitzacions. 
Quan va comparèixer el conseller Calvet aquí, nosaltres vam preguntar sobre el tema, 
i també, una vegada més, «llunàtics», perquè, evidentment, la resposta sobre les in
demnitzacions –vam argumentar en la lògica que vostès molt bé fan–..., ens deien que, 
clar, si s’havia de pagar les indemnitzacions, que podrien portar a una crisi brutal els 
ajuntaments; si podem aprofundir sobre aquesta qüestió.

Sobre la llei del litoral, nosaltres, que hi estem treballant, ja els anunciem que 
els hem proposat per venir a comparèixer en les tasques de redacció i de treballs 
de la llei d’ordenació del litoral. Nosaltres fem una anàlisi, que ja el mateix títol té 
un error, unes premisses, no? Diu: «Llei d’ordenació del litoral.» A nosaltres ens 
agradaria que fos una llei de recuperació, protecció i ordenació del litoral. I aquesta 
filosofia, en el desplegament legislatiu que està fent aquest Govern, que estan fent 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, aquesta perspectiva de recuperar, pro
tegir i ordenar no només el litoral, sinó tots aquells paratges, totes aquelles zones 
d’interès natural i mediambiental i patrimonial, no hi és. I, per tant, cal aprofundir 
en aquestes qüestions.

Vaig acabant amb una pregunta més, sobre quines..., ja ha plantejat els reptes 
que tenim al davant, però si podem fer una priorització d’urgència; és a dir, quines 
són aquelles qüestions més urgents. També preguntarlos si l’empresari que porta la 
marca de Custo Barcelona, que és el que està darrere de la urbanització de Sa Guar
da, de l’hotel de luxe i de les cent quatre o cent catorze cases, si no m’equivoco, allà, 
ha donat resposta a les seves demandes de que ell sigui proactiu en aturar el trinxa
ment d’aquest espai.

I acabar, i no vull ser pessimista, perquè, al contrari, soc optimista perquè conec 
la lluita que defensen, conec la persistència del moviment ecologista i del moviment 
en defensa del territori, per tant, tinc moltes esperances, o tenim moltes esperances 
que a través d’aquesta lluita sí que podrem defensar el territori. Però cal que sàpi
guen que aquest Govern i els partits que sustenten aquest Govern defensen els in
teressos de les poques empreses que busquen especular amb el territori, i, a més a 
més, busquen especular a costa d’unes condicions materials de vida, de la gent que 
vivim en aquestes comarques, nefastes, precàries i amb moltes dificultats per real
ment podernos desenvolupar. Avui l’Empordà té una renda per capita molt més bai
xa que altres comarques, amb un teixit productiu o un teixit de serveis molt inferior. 
Per tant, també preguntarlos –que vostès també ho posen sobre la taula– quines 
conseqüències, en les condicions materials de vida, té aquest model urbanístic, que 
va associat a un model turístic, que va associat a un model productiu i de serveis 
molt concret. Nosaltres analitzem que és nefast per a la vida de les classes populars 
i que no només afecta la salut, sinó també la vida de les classes treballadores.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té ara la paraula, en nom del Subgrup del Partit Popular, el 
senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Agrair també la seva compareixença i les seves explicacions. 
Jo canviaré una mica el registre de les intervencions i ho portaré a un terreny que 
m’és més conegut. I els posaré un exemple pràctic, que jo crec que il·lustra molt bé 
quina és la situació en la que ens podem trobar. Jo estic convençut de que, segura
ment, vostès ho coneixen d’altres indrets, no?, però, òbviament, quan estem parlant 
de preservar espais, cosa que és absolutament lloable, compartible en una part im
portantíssima dels casos, hem de tenir presents els agents que juguen en tots aquests 
aspectes. I aquí hi han, evidentment, agents privats, que han comprat uns determi
nats terrenys sobre els quals hi han uns drets; els drets no són generats per ells ma
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teixos, sinó que han estat generats per la planificació urbanística dels ajuntaments, i, 
per tant, jo crec que aquí hi ha l’element fonamental. I, jo, és l’única pregunta que els 
faria: què hi diuen, els ajuntaments? Què fan els ajuntaments?, que són els que tenen 
la competència urbanística i que són els que en alguns casos han donat les llicències.

Feta aquesta apreciació, els explico –i intentaré ser tot el breu que pugui ser– el 
cas concret que vaig viure com a regidor de Vilanova i la Geltrú, que és el cas de la 
Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, zona urbana inicialment, primera línia de mar, 
zona urbana amb determinats valors naturals. Es tramita la planificació urbanística de 
l’espai, impulsada per un privat. L’ajuntament –l’ajuntament– exigeix la construcció 
d’un hotel, no només d’habitatge. Com a compensació per la construcció de l’hotel, 
s’incrementa el nombre d’habitatges a construir, i es preveu la construcció de 250 ha
bitatges –números rodons–, més un hotel.

El mateix equip de govern dona les llicències d’obres. Es comencen a instal·lar 
les grues, es comença a trinxar el terreny, i comencen a aparèixer les veus que de
manen de preservar aquell espai. El mateix equip de govern que havia donat les lli
cències i que, per tant, havia permès la instal·lació de les grues és el que intenta atu
rar aquelles construccions, i després de diversos procediments judicials i després de 
la intermediació de la Generalitat –perquè, òbviament, el promotor privat perd tota 
credibilitat amb l’ajuntament, que és qui li havia donat el permís d’obres i qui ha
via fet tota la tramitació de la planificació urbanística–, s’arriba a un pacte. I aquest 
pacte passa per no construir en aquell espai, i els drets per construir 250 habitatges 
s’acaben convertint en drets per construir 750 habitatges en un altre indret de la ciu
tat. Perjudicada? La ciutat; sota l’amenaça de que si allò no es materialitzava, l’ajun
tament hauria de pagar una indemnització de 72 milions d’euros, que és exactament 
el pressupost anual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Escoltin, això és el que no volem –això és el que no volem–: perjudicar el conjunt 
de la ciutadania perquè hi han actors polítics que no fan correctament la seva feina. 
I per això torno a la pregunta inicial. Val a dir, eh?, han passat tretze anys –tretze 
anys– des de que es va arribar a aquest compromís, l’amenaça de la indemnització 
continua pendent; òbviament, el mercat de l’habitatge ha canviat molt, els 750 habi
tatges tampoc no s’han construït, i el més calent és a l’aigüera. Per cert, l’espai na
tural, trinxat, perquè tampoc no s’ha pogut restaurar.

Per tant, això és l’exemple del que no volem que passi. I, per tant, aquí, qui té 
una gran responsabilitat..., no tota; òbviament, la Generalitat crec que ha donat pas
sos amb el PDU de sòls no sostenibles per tal d’intentar evitar que es puguin tornar 
a produir situacions d’aquestes característiques, però el que no és desitjable és que 
es generin unes indemnitzacions que són absolutament desproporcionades per al 
conjunt de la població, dels ajuntaments, que són els que, al final, acaben tenint la 
potestat de fer les planificacions urbanístiques, de fer les classificacions i les desclas
sificacions oportunes. I per la manca de diligència d’aquests ajuntaments en actuar, 
o, segurament, també per la..., jo no diria per l’esperit especulador d’algun ajunta
ment, que també, no fan la seva feina, el que no podem fer és carregarho sobre el 
conjunt de la ciutadania. 

Jo crec que aquest exemple il·lustra molt bé quina és la nostra posició amb rela
ció al que vostès ens plantegen, i també il·lustra molt bé quina és la nostra posició 
amb relació a les propostes de resolució que avui es plantegen en aquesta comissió.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Republicà, el diputat senyor 
Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. Primer de tot, moltíssimes gràcies a tots els que han vingut 
avui representant tot el tema de la plataforma SOS Costa Brava, i ho dic, en aquest 
sentit, perquè jo, a la primera mobilització política a què vaig anar, tenia tretze anys, 
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i era amb una plataforma de defensa del territori; per tant, conec una mica quan és 
treballar, en aquest cas, el que és «reivindicar», deia la diputada Sànchez. Jo us en
coratjo, primer de tot, a continuar treballant, a seguir endavant, perquè, si nosaltres 
l’any 90 vam guanyar, jo crec que vostès també poden guanyar, i crec que vostès 
tenen molta més força que no pas nosaltres, que érem una comarca de vint mil ha
bitants, concretament la Conca de Barberà, que s’enfrontava amb el Pla de residus, 
amb un macroabocador de residus industrials a la comarca, lògicament, amb unes 
externalitats fetes a l’àrea metropolitana i que no es generaven precisament al ter
ritori.

Dit això, continuant, el senyor Nuss ha fet una reflexió quan parlava del tema de 
si hem après alguna cosa de la crisi. I és trist dirho, però, per desgràcia, no hem 
après gran cosa, perquè encara tenim les normatives d’abans; tenim tota una sèrie 
de situacions urbanístiques latents; en aquest cas, el que deia el senyor Terrades, el 
diputat Terrades, que era una situació d’urbanisme amb guaret, i que a la que hi hagi 
una nova dinàmica, doncs, tornen a despertar, tornen a posarse en funcionament. 
I, per això, nosaltres, com a Grup Parlamentari Republicà, també ja els avisem, 
doncs, de que, quan hi hagi la llei de protecció del litoral en funcionament, amb la 
comissió pertinent, nosaltres els demanarem que vinguin també a comparèixer per 
poder parlar i per poder fer les aportacions pertinents per millorar, lògicament, les 
aportacions d’aquesta llei. I, lògicament, quan entri més endavant la llei del territori, 
doncs, també ho consideraríem.

Jo, com que els altres companys han parlat de gairebé tots els temes més especí
fics, sí que m’agradaria ferlos una sèrie de preguntes, reflexions, en aquest cas, que 
serien més extrapolables a la resta del país, i, en aquest cas, de tota la situació de 
pressió ambiental i urbanística sobre tot el territori.

En el tema de les segones residències, que és el principal problema que genera 
tota la situació que tenen aquí a la Costa Brava; tenen treballada alguna proposta per 
frenar la construcció de segones residències? Perquè, clar, estem parlant de la Cos
ta Brava, estem parlant també a la zona de la Catalunya Nova, d’on és un servidor, 
estem parlant del Pirineu. O sigui, si tenen plantejat, vostès, amb altres entitats, si 
han anat treballant amb altres entitats que estan en situacions similars a Catalunya, 
doncs, la generació d’un IBI pertinent, d’un impost específic, de la consideració cir
cumstancial d’habitatge turístic, precisament per no fomentar la construcció de més 
d’aquests habitatges –bé, si se li pot dir «habitatges», perquè, clar, no hi habita ningú 
deu o dotze mesos l’any, a vegades– i que el que hi hagi és més aprofitament del que 
hi ha construït, i, lògicament, no promoció de noves «vivendes».

També, quan parlava la senyora Chaparro pel tema de la diagnosi ambiental, els 
informes d’impacte ambiental, considera que hi haurien d’haver noves variables o 
considera que és el fet aquest de que potser es fan una visió massa poc restrictiva? 
No sé si..., serien aquests dos paràmetres, els que volia comentar.

I llavors també m’agradaria preguntar pel tema de la reserva de la biosfera. Quan 
estem plantejant ser la candidatura per a reserva de la biosfera, amb la situació ac
tual de pressió urbanística –no de la que vindrà, eh?, sinó de la ja feta–, veuen viable 
que sigui reserva de la biosfera? Ho estic preguntant sense cap mena d’ànim d’advo
cat del diable, eh? Ho dic, perquè, per exemple, quan es va fer la reserva de la biosfe
ra de l’Ebre, suposo que també es deuen recordar que, precisament on hi havia més 
impactes ambientals, van quedar fora de la protecció de la reserva de la biosfera, que 
eren, per exemple, Ascó, amb la central nuclear, i Flix, amb tot el tema de l’aboca
ment de llots contaminants al mateix riu.

I, en aquest cas –i ja simplement per acabar–, jo no sé si també tenen quantificat, 
una mica, seguint l’estela del portaveu del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, 
que no pensava mai que ho diria, però, en aquest cas, la reflexió que ha fet..., si vos
tès tenen quantificat, la reversió de tot això, quant pujaria? Si ho tenen quantificat, o, 
quan han fet reunions amb el departament, els hi han quantificat ells o els hi han dit. 



DSPC-C 225
27 de març de 2019

Sessió 12 de la CT  27 

Simplement només per coneixement, eh?, no per a excusa ni per a frenar res, només 
per coneixement. Ja està.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. I, per acabar, en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la 
paraula el diputat Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Membres de SOS Costa Brava, benvinguts al Parlament 
de Catalunya. Senyores i senyors diputats, d’entrada vull agrair la implicació de 
SOS Costa Brava en el debat territorial que ha suscitat per protegir la Costa Brava; 
el nostre grup comparteix la gran preocupació que vostès han manifestat. Ara, si 
m’ho permeten, com que tampoc ho ha fet ningú, faré una petita cronologia, i, per 
tant, serà incompleta i esmenable fàcilment, però bé.

Els anys seixanta i setanta –n’ha parlat, per exemple, fa una estona, la senyora 
Chaparro–, quan el turisme de masses esdevingué un motor econòmic per a les co
marques del litoral gironí, es desenvolupà un model d’urbanitzacions disperses pel 
territori; al nostre parer, un patró totalment inadequat, impropi i desavantatjós a 
llarg termini, però es portà a terme. No fou fins a l’aprovació de la Llei d’urbanis
me del 2002 que s’introduí el concepte de desenvolupament territorial sostenible. 
El 2005, s’aprovaren els dos plans directors urbanístics del sistema costaner, per 
arribar, el 2010, al Pla territorial parcial de les Comarques Gironines. Finalment, el 
2015 s’inicià la redacció del Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles. 
Per aprofundir en aquestes dades, els recomano que consultin la transcripció de la 
vuitena sessió de la Comissió de Territori, en la que el conseller de Territori i Sos
tenibilitat feu una sessió informativa sobre les mesures adoptades per a protegir el 
litoral de projectes urbanístics agressius.

Notin que en cap moment he distingit el color polític dels diversos governs, tam
poc de la Generalitat ni de cap ajuntament, perquè soc de l’opinió –i aquí sí que els 
dic que és una opinió, d’entrada, molt personal– que, vist en perspectiva, hi ha un fil 
conductor que ens porta de la no consideració d’aquesta qüestió –els anys seixanta, 
els anys setanta no existia– fins a la seva gradual acceptació per molts actors socials 
i polítics. Això sí, hi ha hagut lentitud en els canvis normatius, però també en alguns 
ajuntaments a l’hora d’adaptarse a les normatives de les noves legislacions.

En conseqüència, alguns desenvolupaments urbanístics encara són fruit de plan
tejaments de fa dècades. Tot i així, del 2010 al 2018 s’ha reduït en cent hectàrees 
–uns 2.500 habitatges–, els sòls destinats a nous creixements al litoral gironí, a par
tir de les revisions del POUM. Per citarne només alguns: l’àrea del Rodors de Pals, 
Can Vancells a Begur, o el rebuig de la construcció d’un nou càmping a Garriguella.

Quina és la posició del nostre grup parlamentari? Donar suport al Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Per què? En la seva finalitat d’anar molt més enllà del 
que es va fer amb els PDUSC. Hi ha molt sòl classificat pendent d’urbanitzar, i hem 
de revisar molts d’aquests àmbits pendents d’edificar.

Què s’ha fet? Vostès n’han parlat, però, per qui ens escolti, que pugui valorarho 
amb un petit resum. Com vostès coneixen, a mitjans de gener, d’aquest gener de 
2019, es va aprovar una primera moratòria de tramitacions i llicències de la franja 
litoral de la Costa Brava que afectà 1.120 hectàrees, 270 de sòl urbanitzable i 850 
de sòls classificats com a urbans. Posteriorment, a mitjans de febrer, es va ampliar 
a una segona moratòria, que suspèn la tramitació de nous instruments de planeja
ment i de gestió, i l’autorització de noves llicències d’edificació, amb vuitanta dels 
165 sectors de sòl urbanitzable que examinarà el pla director urbanístic i vuit, nou 
sectors de sol urbà no desenvolupat situats en primera línia de mar.

Així mateix, en aquestes mateixes dates, s’aprovà l’avanç del planejament per 
revisar el sol pendent d’urbanitzar a la Costa Brava. I, avui mateix, esperem que 
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comenci la tramitació de la Llei del litoral, que és el setè punt de l’ordre del dia 
d’aquesta sessió.

He parlat, un moment, de què s’ha fet. Quines expectatives de futur tenim? 
Doncs, bé, el Pla director urbanístic de sòls no sostenibles revisarà 165 sectors ur
banitzables, unes 1.543 hectàrees, i els sòls sense desenvolupar situats en primera 
línia de mar de tots els vintidos municipis del litoral gironí. Aquestes dades mos
tren que estem parlant d’un grau de magnitud molt superior al que van suposar els 
PDUSC. Potser algú parlaria d’un creixement exponencial, però jo no faré servir 
aquesta paraula, perquè potser no és ben bé així. És a dir, el que sí que sabem és que 
hi ha un gran creixement en les hectàrees a analitzar.

Quin és l’objectiu d’aquest pla director urbanístic? Doncs bé, determinar de for
ma individualitzada els sectors que es considerin més insostenibles, avaluant la seva 
llunyania dels nuclis urbans, la baixa densitat, la desproporció amb el teixit urbà o 
l’impacte ambiental elevat. En aquests casos, o es desclassificaran o se’n reduirà la 
superfície o es proposarà una nova ordenació més respectuosa amb l’entorn. Els mu
nicipis hauran de complir el que s’acordi en aquest pla director urbanístic.

He començat expressant que el nostre grup comparteix la preocupació del grup 
compareixent pel model urbanístic dels municipis del litoral gironí. Ara, per acabar, 
voldria reprendre aquesta idea i ferne una valoració, així mateix, força personal.

Aquest tipus de debat, com el que vostès han promogut, enforteix la participació 
de la ciutadania; la col·laboració entre diferents agents socials, en definitiva, reforça 
les bases del sistema democràtic. Quines característiques, segons el meu parer, són 
necessàries per a què sigui productiu?, és a dir, per a què puguem arribar a solu
cions factibles, no a solucions retòriques, que queden en una mena de llimbs, sinó a 
solucions factibles.

En primer lloc, i com a norma general, i en qualsevol circumstància, que es faci 
una aproximació racional al subjecte en discussió i això no parlo per vostès, que 
també, sinó per tots els grups de la sala i qui hi pugui haver, doncs, en altres àmbits. 
He dit «aproximació», no cal la perfecció, evidentment, però sí la intenció, que, a 
vegades, no ho tinc massa clar, i no parlo pel grup compareixent.

Per consegüent, i en segon lloc, cal que aquest diàleg sigui franc i que no caigui 
en estereotips, en el relat fàcil a curt termini.

I, en tercer lloc, que, quan se’n faci pedagogia, es tinguin en compte els condicio
nants, com ja he dit abans, que afecten el sistema. Sense tenirlos en compte, arribar 
a solucions, una vegada més, ho repeteixo, és molt difícil... Ja és el que volem; no 
volem fer un discurs només, sinó que volem arribar a solucions, com ara, a quines 
limitacions...; no, «limitacions» no en diria, quins condicionants ens afecten priori
tàriament? Doncs la seguretat jurídica, imprescindible en tot allò que es decideixi i 
que podria afectar tant els ajuntaments com la Generalitat.

Bé, vostès han fet propostes interessants, però, ara mateix, jo no els donaré una 
resposta, perquè, primer de tot, hauria de ser una resposta del meu grup, però, a més 
a més, crec que seria actuar amb precipitació, tot i que sí que els dic que les trobo 
interessants. Ja els dic que dono per fet que el nostre grup i la conselleria ho estudi
arà amb deteniment.

Una pregunta concreta. S’ha parlat de capacitat de càrrega. Aquest és un con
cepte tècnic, diguéssim, a biologia, i jo, potser, tinc la impressió, com vostès, que la 
capacitat de càrrega ha arribat..., estem propers, diguéssim, a arribarhi. Però quines 
dades? Vostès poden donar unes dades fefaents o raonables, eh?, no cal que siguin 
deterministes, sobre aquest fet?

Finalment, dir que crec que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha actuat 
i està actuant amb valentia, esforç, perseverança i amb molta professionalitat, a di
ferència del que havien predit algunes veus, que s’han vist contradites per la realitat 
dels fets.

Moltes gràcies, presidenta, i al grup compareixent.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Acabades, doncs, les intervencions dels grups parlamentaris, els 
compareixents disposen de quinze minuts per respondre les preguntes que es plan
tegen. Parlaran... (Veus de fons.) En primer lloc, doncs, el senyor Gascons? (Pausa.) 
No? (Pausa.) En primer lloc, vostè, o, en primer lloc, el senyor De Ribot? (Veus de 
fons.) Doncs senyor Gascons, endavant.

Ramon Gascons Tarres

Bé, referent a la C32, amb lo que heu dit, primer de tot, no podem entendre com 
voleu una autopista, quan, en el territori, no se’ns ha presentat cap informe amb els 
avantatges que suposarà als veïns aquesta famosa C32.

Vostè ha demanat, ara, una aproximació racional al territori i a les seves perso
nes, això ho acaba de dir textualment; jo li demano, si us plau, que ho facin...

Narcís Clara Lloret

He parlat del debat, exactament.

Ramon Gascons Tarres

Jo demano que feu aquesta aproximació al territori i que feu aquesta aproxima
ció a les persones. Se’ns ha negat fer un referèndum sobre la C32 a Lloret, quan 
s’havia de fer. Se’n va fer un a Blanes i el vam guanyar.

El territori nostre sempre ha funcionat en forma de pinta, és a dir, hi ha una gran 
artèria exterior i hi han carreteres que van caient cap a la costa, i això és lo que ha 
mantingut la bellesa del nostre territori. Hi ha una periodista anglesa molt famosa 
que diu que, des que surts de l’artèria principal –la senyora Johnstone– fins que ar
ribes a la població, molts de cops penses que t’has equivocat, perquè no saps si estàs 
anant cap a la platja o cap al Pirineu, degut a la bellesa del nostre territori.

Per tant, aquest projecte no ens afavoreix a nosaltres, no tenim cap millora, com 
li he dit abans, ni amb el transport ni amb el servei públic. A la sostenibilitat i la 
protecció del territori els cal una gran pedra angular, que és el transport públic. No 
podem anar a la platja, en la zona on voleu fer aquesta C32, amb 45.000 cotxes. 
L’AP1 ha estat recepcionada per l’Estat el 2018 i no ha passat res. El tram de Ca
lella fins a Barcelona, només els ciutadans del Vallès Oriental, del Maresme i de la 
Selva, només l’hem pagat vintisis vegades –només l’hem pagat vintisis vegades. 
Tenim una solució acceptada pels ajuntaments, que és l’ampliació de la carretera 
d’accés a Costa Brava, la connexió amb el tren, el desdoblament i el carril bus d’alta 
freqüència entre les dues poblacions, que és on es mou la gent del poble i els treba
lladors, aprovada només per 35 milions d’euros, menys de la meitat del que propo
seu vosaltres.

Hi ha una nova normativa europea que, en breu, en dos, tres anys, vol prohibir 
l’entrada de vehicles que no siguin elèctrics a concentracions urbanes de més de 
cinquanta mil habitants. Evidentment, en aquest període, tot el parc automobilístic 
de Barcelona encara no estarà canviat; per tant, aquesta autopista no té raó de ser.

I m’agradaria acabar amb un exemple: Hamburg, que és el bressol de l’automò
bil, ha fet una gran aposta per, el 2034, acabar amb els cotxes. Si us plau, mireuvos 
el projecte, l’autopista que parteix la ciutat la converteix tota en un jardí gegant i 
ajunta les dues meitats, perquè, quan nosaltres estrenem la C32, fent més autopistes 
i més carrils cap a la Costa Brava, a Europa estaran desmuntant les autopistes. Per 
tant, crec que anem en la direcció contrària.

I, llavors, en el projecte, trobem a faltar molt la participació ciutadana i l’únic 
que afavoriu amb aquest projecte, que és totalment el contrari..., que l’altre dia, a 
Tossa, va venir a parlar la senyora Rosa Vilella, d’Urbanisme, i ens va parlar d’ur
banisme de tercera generació, i, un cop escoltada la seva ponència, que va ser per
fecta i ens va fer un esbós de cap on va la nova tendència, aquest projecte, aquests 
80 milions d’euros només aboquen a una direcció totalment contrària a la que s’està 
plantejant des del departament tècnic de la Generalitat de Catalunya. Només pro

Fascicle segon
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porcioneu segones residències i turisme d’engreix, del «todo incluido»; no aporteu 
res més al territori.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula, ara, el senyor De Ribot.

Eduard de Ribot Molinet

Moltes gràcies. Han sortit molts temes. N’hi ha hagut un que em sembla que és 
bastant comú, que l’han plantejat tant Ciutadans, com el representant del PP, també 
Esquerra, inclús la CUP, que és el tema de les indemnitzacions i de la seguretat ju
rídica. Bé, vagi per endavant que el dret no és ciència exacta, no és matemàtica ni 
geometria, però el que està clar és que el principi general en urbanisme és que no hi 
han, en principi, indemnitzacions per la simple modificació del planejament. De fet, 
l’article 6 de la Llei d’urbanisme, aprovada al Parlament de Catalunya, diu..., lite
ralment, el seu títol és «Inexistència del dret a exigir indemnització per l’ordenació 
urbanística de terrenys i construccions». En principi, no n’hi han.

En urbanisme, el que passa és que s’adquireixen els drets de forma gradual a 
quan es compleixen les càrregues i deures urbanístics. Això vol dir que, perquè algú 
guanyi el dret a edificar, abans, ha de complir els deures, que vol dir: ha d’aprovar el 
pla parcial, ha de tramitar i aprovar el projecte de reparcel·lació, el projecte d’urba
nització, ha de cedir els espais lliures, zones verdes i equipaments, i ha d’urbanitzar, 
implantar els vials, i tot això ho ha de fer dins dels terminis que diu el planejament.

Si estem en aquesta hipòtesi, si hem ja urbanitzat, aquí sí que neix el dret al 
sostre, però, si no hem urbanitzat encara, no has guanyat el dret al sostre; has gua
nyat, gradualment, aquells passos que has executat. Vol dir, si ara canviem el pla
nejament, i algú, creient en aquell planejament, ha incorregut en una despesa, que 
és tramitar un pla parcial o tramitar un projecte d’urbanització, el que ha guanyat 
d’indemnització és els costos en els que ha invertit, que vol dir, bé, doncs, el cost 
del pla parcial o el cost del projecte d’urbanització. Aquest és el principi general, 
adquisició gradual. Per això, nosaltres diem que hi som a temps, en molts casos. 
Dels planejaments obsolets, imagineuvosho, no?, hi han planejaments del 98. És 
que, des del 98, es podia urbanitzar a Sa Guarda, imagininse si han passat anys. 
El Pla parcial de Sa Guarda –aquí he de rectificar l’intervinent dels Socialistes– no 
es va aprovar recentment; es va aprovar el 2013. Imagininse si hi havia temps per 
canviar. I, inclús a Sa Guarda, creiem que encara hi som a temps, perquè no s’ha 
executat la urbanització.

Amb independència que els drets adquirits van així, nosaltres, al final, diem: 
«Però és que si n’hi hagués, d’indemnització, que normalment no n’hi ha», nosaltres 
també diríem: «Estem a favor que l’interès prioritari, el general, el superior és la de
fensa del medi ambient i del paisatge, per sobre de l’interès privat d’aquell promotor 
i demanem que es faci el mateix que es fa quan es fa una obra pública, quan es fa 
una autopista, quan es fa una plaça», doncs, si al final hi ha algun dret adquirit i és 
prioritari defensar aquell bosc que nosaltres volem, aquella cala, aquella muntanya o 
aquella zona agrícola, si, al final, hi ha aquell dret, doncs es paga; però, en principi, 
no hi és. Que no es paga, la indemnització per expropiació per fer AVE i val 1 mi
lió d’euros el quilòmetre d’AVE i en fem cents de quilòmetres? I que no val, fer una 
escola, també l’expropiació i tal? Doncs, nosaltres diem: principi general, no hi han 
drets adquirits. Els drets..., fins que no s’ha urbanitzat, no es té dret al sostre. I, al 
final de tot, si hi ha algun cas que ho mereixi, que es pagui.

Però, com el dret és això que dèiem, és interpretable, nosaltres hem anat als di
ferents ajuntaments i els hem..., i demanaríem també al Parlament que pogués instar 
a això tant el Govern com els ajuntaments en conflicte. És: hi ha un organisme, a la 
Generalitat, assessor, consultiu en matèria de responsabilitat patrimonial de l’Admi
nistració, que és la Comissió Jurídica Assessora. Llavors, si no ens creuen els ajun
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taments..., que no ens creuen, perquè sempre, automàticament, els anem a veure, i, 
primer, diuen: «No hi ha capacitat jurídica per canviar res.» I tu els dius: «Escolta, 
hi ha capacitat jurídica. És molt fàcil, convoques un ple, aproves un acord de ple, 
que vols modificar el planejament i suspens llicències.» Llavors, et diuen: «No es 
pot fer res, perquè hi han drets adquirits.» Li expliques: «Aquest planejament» –per 
exemple, a Begur– «és de l’any 2003, escolti, ja han passat quinze anys des del 2003 
i encara no està urbanitzat. Com que no ho pots tirar enrere? Pots.» També els hi 
expliques, tampoc s’ho creuen. Després, ens van dir, els ajuntaments: «Doncs, que 
vingui la Generalitat a ajudar.» Ara, ha vingut la Generalitat a ajudar, amb el pla 
director, amb la moratòria, i encara hi han alcaldes que es queixen de que si no els 
han consultat la moratòria i tal. Escolti, lo que han de fer és decidir, els alcaldes, 
si estan al costat dels promotors o estan i volen escoltar la ciutadania. I, en aquest 
intermedi, nosaltres els demanem que facin d’àrbitre i que demanin a la Comissió 
Jurídica Assessora si hi són, aquests drets, o no hi són, i que, al final, decideixin.

Hi han molts temes. El tema de reserva de la biosfera, que es plantejava també; 
nosaltres estem en aquest projecte, participanthi i sempre hem dit, SOS Costa Brava 
ha dit que, perquè els vintidos ajuntaments i la diputació de Girona aprovin el pro
jecte de declaració de la Costa Brava reserva de la biosfera, exigim que aquest projec
te tingui un contingut real, i, entre el contingut real que els demanem és el compromís 
de tots els ajuntaments de desclassificar aquells sòls..., i modificar els planejaments 
i desclassificar els sòls que són boscos, els sòls en pendents del 20 per cent, els sòls 
d’interès agrari, els sòls d’interès connector, etcètera. Si és així, també els diem no 
aprovar més granges de porcs en zones vulnerables, protegir la pedra seca, els incor
porem una sèrie de mesures perquè formin part del projecte de declaració de la reser
va de la biosfera, i, si aquest projecte porta aquestes mesures, fantàstic; ara, si no hi 
ha desclassificacions del sol i si no hi ha el compromís en el projecte de modificar els 
planejaments, ens hi oposarem. Intentem anar en positiu.

Ens preguntaven si hi havia algun sector a part; és cert, fora de la primera línia, 
n’hi han molts. Sí que és cert que defensem també el de Pau, d’una desclassificació, 
són moltes hectàrees, més de cinquanta, centenars d’habitatges al mig d’un connec
tor natural entre el Parc Natural del Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà.

Sabem del Govern, o així ens ho han manifestat, que la idea era fer un pla di
rector de revisió de sòls no sostenibles a tot el país; el que passa és que nosaltres, el 
mes de setembre, vam demanar la urgència al Govern de dir: «Escoltin, comencin 
per algun lloc, i creiem que heu de començar per la Costa Brava, perquè vam dir 
que es donava la situació de tempesta perfecta, que era tot el capital del món, tots els 
fons d’inversió internacionals i els fons voltors estan a la Costa Brava.» Molts han 
adquirit sòls rebentats de preu, dels bancs aquests en fallida, ho han adquirit per va
lor pràcticament zero i hi ha també tots els rics del món disposats a comprar alguna 
parcel·la a Cadaqués o a Begur mirant les Medes, i, avui en dia, ja no hi ha problema 
de preu; hi han algunes parcel·les que parlen ja d’1 milió d’euros. Hi ha algun sector 
que inclús diu: «Aquest grup de xalets va per a russos, no?» o «Aquest va per a tal 
tipus de gent». O sigui, hi ha tot el capital del món, i tothom, ara, com el mercat és 
internacional, pot comprar. 

Aquests sectors que ara van caient, que afecten boscos, són de grans pendents 
i tal, no es desenvolupaven fins ara, perquè eren molt costosos, i els promotors lo
cals no s’hi atrevien; l’import era rebentar, doncs, zones de molt difícil accés, amb 
un impacte brutal i molt cost urbanitzador. Clar, s’han quedat el terreny molt barat 
i tenen fons tremends i el problema ja no és el preu de la parcel·la. Abans, clar, qui 
podia comprar a Catalunya una parcel·la a 1 milió d’euros? Molt poca gent. Però, 
ara, si el mercat és internacional, és el que passa, ho pot fer tot, i, per això, poden 
caure tots els sectors.

La representant de la CUP és poc optimista en el tema dels contactes institucio
nals. Nosaltres creiem que hi hem d’insistir; vull dir, som mesells, som tossuts i hem 
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anat a veure a tothom que ens faci falta, els alcaldes –i els tornem a veure–, el síndic, 
el Govern, diverses vegades, i seguirem, seguirem per aquí.

Ens deien de prioritats. Per nosaltres, la primera prioritat és Sa Guarda. També 
ens preguntaven quin mecanisme hi ha; ho tornarem a dir: Sa Guarda està en una 
situació que és complicada, però s’ha de valorar si volem preservar aquestes quinze 
hectàrees o no. És ben senzill, què voleu? Què vol l’ajuntament i què vol el Govern 
de la Generalitat? Vol destruir les quinze hectàrees de Sa Guarda i fer cent quatre 
habitatges i un hotel de luxe, a dalt de tot del cim, pujant la línia edificada cinquanta 
metres d’alçada i desfigurant el paisatge de Cadaqués? Es vol això? O es vol mirar 
què es pot fer per aturarho, que es compti què val el pla parcial, què val el projecte 
d’urbanització i es miri de buscar alguna solució? De fet, si el Govern l’ha inclòs a la 
moratòria, no s’entén com ara no fa res abans de que no es toqués i estigués intacte 
el patrimoni de pedra seca i tal.

La línia concreta, hem fet peticions de revisió d’ofici perquè sigui declarada la 
nul·litat de ple dret, tant davant del conseller, que va ser qui va aprovar el pla par
cial el 2013, com davant de l’ajuntament, que també el 2013 va aprovar els projectes 
d’urbanització. Diguemne, només incoant la petició o l’expedient de revisió d’ofici 
del pla parcial i del projecte d’urbanització, només incoantlo, es suspèn l’eficàcia 
del projecte d’urbanització i del pla parcial, i es disposa de temps per reflexionar si 
volem que es destrossi tot o si volem que se salvi alguna àrea o no. Però, si no atu
rem la urbanització ara, com, de fet, s’ha passat un vídeo i es veia com les excavado
res anaven arrancant les oliveres i trencant la pedra seca, si el vial puja fins a la cota 
més cinquanta i arriba fins a dalt de tot, com li dirà, després, el pla director que no 
edifiqui allà dalt, si ja té fet el vial? Per tant, la prioritat u és Sa Guarda, la prioritat 
dos és el contingut del pla director, i la prioritat tres és la C32, en la mesura que ja 
està licitantse, no?, i és un greu risc.

A veure si trobo alguna cosa de què em descuidi... Sí, han apuntat també... Ah!, 
bé, i el tema de les indemnitzacions, voldríem portar precedents. Sempre se’ns ha 
dit, però tenim precedents a favor. El cas de la Platera, de l’Estartit. El cas de la 
Platera de l’Estartit, a la Gola del Ter, estava..., fins i tot, hi havia part d’una obra 
executada d’algun vial, un passeig marítim ja bastant obsolet, però havien passat els 
terminis; aquest s’ha desclassificat per l’Ajuntament de Torroella, i ara s’està fent un 
projecte Life de recuperació dels aiguamolls i tal. I les sentències, malgrat que hi 
havia una part d’obra urbanitzadora feta, han dit: «Indemnització zero.»

Un altre cas, Fluvià Marina, a Sant Pere Pescador. Hi havien canals i part de 
vials urbanitzats, i, fins i tot, hi va haver una estructura. S’ha enderrocat, s’ha des
classificat, i els tribunals han dit: «Indemnització zero.»

O, per últim, el cas Pinya de Rosa, de Blanes; també estava a punt d’iniciarse la 
urbanització, reclamació als tribunals dels promotors d’indemnitzacions, i les sen
tències són d’indemnització zero.

O sigui que demanaríem, almenys, que es pregunti a la Comissió Jurídica As
sessora.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Queda encara una intervenció. Sí o no? (Pausa.) Sí? (Veus de fons.) El 
problema és que hem acabat el temps. Els demano..., si us plau, perquè la comissió 
té encara altres temes, i, per tant... Cap problema, eh?, perquè tinguin la intervenció, 
però el més breu possible.

Lydia Chaparro Elies

Doncs ho faig molt ràpid. No, responent a en Ferran, però ja t’enviaria un correu 
sobre els temes de l’impacte ambiental. Fins ara, penseu que són estudis d’impacte 
ambiental completament cosmètics, que gairebé no tenen cap valor i que no servei
xen per decidir res. Però, tenint en compte en quin punt estem, evidentment, aquests 
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estudis d’impacte ambiental s’han d’ampliar, han d’avaluar, per exemple, la capacitat 
de càrrega d’un territori; han d’ampliar també la informació que contenen sobre la 
biodiversitat i els connectors biològics, que són dos factors que sempre estan obli
dats i no es tenen en compte, també han d’integrar la Llei de patrimoni natural. En 
fi, hi ha tota una sèrie de factors que és que actualment no es tenen en compte; i, fins 
a vegades, quan es construeix en zones de la Xarxa Natura 2000, aquests estudis 
d’impacte ambiental t’ho mencionen, però ja està i es queden allà, vull dir, és molt 
greu. Actualment, suposo que tots sou conscients que el medi ambient, precisament, 
és un patrimoni natural, que depenem i vivim gràcies al medi ambient i als recursos 
que ens proporciona, quant a..., que l’aigua, l’aire que respirem. Doncs, evidentment, 
totes aquestes coses, avui dia, hauríem de tindre..., no?, ser molt més conscients que 
estem malmetent a un límit completament insostenible el medi ambient.

I això també va lligat amb la pregunta de la capacitat de càrrega. Bé, hi han es
tudis que ja fa anys que alerten que l’hem sobrepassada, no d’ara, de fa anys. De fet, 
sabem que l’hem sobrepassada, tot i que nosaltres exigim que s’avaluï, eh?, a cada 
municipi o a nivell territorial.

Però, partint de la base que ja no tenim un model urbà sostenible ni un model 
viari sostenible, que no estem generant zero residus, que tenim els aqüífers sobre
explotats, vull dir, partint de la base de tots els impactes ambientals que genera el 
nostre mode de vida, però també el model turístic que hi ha a la Costa Brava i més 
enllà, evidentment, hem sobrepassat des de fa anys la capacitat de càrrega, i crec que 
aquesta hauria de ser el límit que ens hauríem d’establir a molts municipis i a molts 
llocs, precisament, d’avaluar aquesta capacitat de càrrega i intentar disminuirla per 
arribar als nivells mínimament sostenibles.

La presidenta

Gràcies, senyora Chaparro. El senyor Nuss.

Sergi Nuss Girona

Molt bé. Gràcies. Re. Jo només voldria acabar, intentant recordar que, en aques
ta sessió, us posem deures i que us demanem, com a societat civil, que torneu als 
vostres partits, reunions, etcètera, intentant treballar sobre alguns dels temes que us 
hem plantejat, en particular, el conservatori del litoral, com un element que es pot 
introduir a la Llei d’ordenació del litoral.

I, per donarvos un xifra molt bàsica, la taxa turística a la Costa Brava va recap
tar 8 milions i mig d’euros el 2016. Si aquests diners es dediquessin a conservació 
del litoral, segurament podríem pagar algunes indemnitzacions, a part de ja adquirir 
sòl en grans quantitats, per preservarlo, i, actualment, es destina bàsicament a pro
moció turística, cosa que..., no és per re, la Costa Brava no necessitem diners per a 
promoció turística, ja tenim un patronat de turisme i ja tenim quantitat de recursos 
a Catalunya per fer la promoció turística.

I, en la mateixa línia, que tingueu present que, avui dia, a Catalunya, aproxi
madament només el 0,1 del pressupost de la Generalitat es dedica a tot el que és la 
conservació del medi natural, d’acord? –0,1 per cent de tot el pressupost de la Gene
ralitat. Llavors, seria molt interessant –estem parlant d’uns 30 milions d’euros l’any 
o menys–, doncs, que comencéssim a veure que el territori té un valor, que és molt 
més enllà del que és purament edificarlo i que, per molt pocs diners, en realitat, es 
podria gestionar molt millor i conservar molt més la natura i que això, doncs, potser 
sí que mereix que, en aquestes noves lleis que s’estan treballant, es tingui en comp
te i que s’incorpori, tant a la Llei d’ordenació del litoral com a la Llei del territori, 
com ho farem per garantir recursos per a la conservació i per a l’adquisició de sòl 
amb valors naturals.

I això és tot per part meva.
Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies als compareixents. Si no hi hagués cap més intervenció per part de cap 
grup parlamentari... (Ferran Civit i Martí demana per parlar.) Senyor Civit.

Ferran Civit i Martí

Només una pregunta que ha quedat a l’aire i que era el tema de, per evitar en ori
gen aquests problemes, que, com parleu, doncs, quines mesures faríeu, precisament, 
per no fomentar l’urbanisme residencial, de segona residència? Si tenien pensada 
alguna cosa o encara no, o sigui, perquè ara estem al cap del carrer, i aleshores ens 
trobem, allò, de manera reactiva..., sinó actuar ja en origen.

(Eduard de Ribot Molinet demana per parlar.)

La presidenta

Un moment. Perdoni. No contesti. La senyora Sànchez, primer. Un segon, eh?

Natàlia Sànchez Dipp

Superbreu. Insisteixo, eh?, que tinc molta esperança perquè hi són vostès i que, 
per tant, jo no en faria de res si també estem a les institucions fent pressió, no? No 
faig la crítica en la necessitat de fer pressió, i, a més a més, han fet pressió de forma 
prou efectiva, en alguns casos. Però, hi insisteixo, la realitat és la que és, i, aquí, els 
partits de Govern estan impulsant les polítiques que impulsen i fan les votacions que 
fan, malgrat que aquest Parlament està bastant buit de sobirania per poder, realment, 
fer polítiques concretes.

Per tant, superoptimista. Gràcies per la feina, i també nosaltres, des de les insti
tucions, el que fem també és fer pressió, no renunciem a la via institucional per, real
ment, també poder aportar una transformació en la societat en la que vivim, per des
comptat.

La presidenta

Gràcies, senyora Sànchez. Senyor De Ribot, pot contestar la pregunta formulada 
pel diputat Civit.

Eduard de Ribot Molinet

Sí. La proposta bàsica i essencial és anar a l’origen i és: no hi hauran segones 
residències si modifiquem els planejaments i desclassifiquem aquests sòls, que és el 
que estem demanant.

Nosaltres diem que l’urbanisme és l’ordenació racional del territori en funció de 
les necessitats de la població. Reclamem que els planejaments urbanístics només 
prevegin sol per créixer en funció d’un creixement raonable, que està estudiat, en 
funció del creixement demogràfic en cada població, i ha de ser proporcional a ne
cessitats de creixement real. Tot allò que excedeix un àmbit de creixement estudiat i 
esperable, amb una hipòtesi que haurien de tenir els planejaments els propers quinze 
anys, tot allò que sobra d’això s’ha de desclassificar, i, si es desclassifica massiva
ment, que és lo que demanem, demanem massivament a la Costa Brava perquè no 
entenem que calgui la segona residència, i ens hem centrat en la Costa Brava, però, 
per exemple, està en constitució SOS Pirineu, amb els que ens hem reunit ja i dema
naran també la mateixa línia d’actuació, i ens consta que el Govern té previst apli
car el principi de sostenibilitat, confiem que sigui no una mesura electoralista, com 
deien, sinó real i que, a un any vista, això es pugui fer, i revisar tots els creixements 
desmesurats que hi han a tot Catalunya i eliminar les segones residències, en prin
cipi, o únicament preveure aquelles estrictament necessàries en llocs absolutament 
justificats. Però l’essencial és el planejament, que és on hi ha la previsió dels creixe
ments. Modificar tots els planejaments, revisarlos i reestudiarlos.

La presidenta

Molt bé. Doncs moltes gràcies.
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Ramon Gascons Tarres

Perquè us feu una idea de com està la situació. M’agradaria que busquéssiu el 
cost o el preu d’adjudicació directa que es va donar a cala Morisca i el comparéssiu 
amb el preu de venda, sense tenir encara totes les llicències, que està en una immo
biliària de Lloret, que és de 5 milions d’euros. Això porta lo que porta.

I la segona. Revisant l’aposta pel turisme de qualitat de Menorca i agafant les 
mides de confort que demanen per estar en una platja, si apliquem aquesta barra de 
mesurar, jo he fet l’exercici a la platja gran de Tossa, surt que té una capacitat per a 
sis mil persones; a l’estiu, som 28.000. Llavors, o apostem per la qualitat o ens feu 
una autopista i comprem estanteries, una de dos.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Gràcies als compareixents, també als grups parlamentaris.
Pararem dos minuts perquè els compareixents es puguin acomiadar i reprenem 

la comissió en dos, tres minuts. Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i tres minuts i es reprèn a les dotze i deu minuts.

La presidenta

Si els sembla, continuaríem la comissió. (Veus de fons.) Diputats, diputades, re
prendríem la comissió. (Veus de fons.) Reprendríem la comissió, amb...

Prèviament, els hauria de preguntar si en algun grup hi han algunes substitucions 
que no s’hagin comunicat prèviament.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, presidenta. La diputada Raquel Sans substitueix la diputada Irene Fornós.

La presidenta

Moltes gràcies. Sí; senyora Bravo.

Marina Bravo Sobrino

El diputado Dimas Gragera sustituye al diputado Héctor Amelló.

La presidenta

Doncs moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12

I començaríem, doncs, amb les propostes de resolució. La primera proposta de 
resolució, sobre el perllongament de la línia 1 Nord, que és una proposta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Per a la seva defensa, té la paraula el...

Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, buenas tardes ya, hemos pasado las 
doce de la mañana, buenas tardes a todo el mundo. Como no se les escapará, yo no 
soy miembro habitual de esta comisión, de la Comisión de Territorio, pero hoy mi 
grupo trae a debate y votación una propuesta de resolución que afecta de forma di
recta al territorio donde resido y al territorio donde también realizo política muni
cipal –es a la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, también a la ciudad vecina, la 
ciudad de Badalona–, y, en concreto, la reivindicación, la propuesta es agilizar los 
trámites, concretar la finalización de algo que se ha anunciado y que se ha previsto 
en diferentes ocasiones, pero que parece que no llega a su fin, que es la conexión de 
la línea 1 de metro, entre la parada de Fondo, Santa Coloma de Gramenet, y el cen
tro de Badalona, uniendo, a su vez, los barrios de Montigalà, los barrios de Lloreda, 
Bufalà, Sant Crist y el propio centro de Badalona.
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La verdad es que, haciendo un poco de perspectiva histórica, ya desde el año 92, 
cuando se inauguró la parada de Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, recordamos 
que los dirigentes políticos –no voy a decir colores, porque las promesas se han he
cho desde bastantes colores políticos– que venían en aquel momento prometían que, 
en breve, que pronto iba a estar conectada esa parada de metro con la ciudad de Ba
dalona, y, a la inversa, la misma promesa se hacía en Badalona.

Y, mientras ellos se iban en su coche oficial, después de hacer estas promesas, los 
vecinos, los ciudadanos de Santa Coloma de Gramenet, los ciudadanos de Badalona 
y también muchos ciudadanos de Barcelona interesados en esa conexión, pues, te
nían que realizar ese trayecto en autobús, con los perjuicios que ello conlleva, tanto 
en tiempo como medioambientales.

Creo que defender la necesidad de esta conexión en esta comisión, ante este go
bierno, que, manifiestamente, ha mostrado en el pasado su disposición para realizar 
este proyecto, sobra, pero, por ejemplo, estamos hablando de conectar dos poblacio
nes que, entre ambas, suman más de 350.000 habitantes, estamos hablando de que se 
reducirían unos cuarenta mil desplazamientos; también tiene un impacto económico 
importante para la zona, por ejemplo, para la dinamización de la zona comercial de 
Montigalà o de los propios barrios y en el propio impacto medioambiental también 
contribuiría a minorar otro problema que hay en la zona, que es la alta contamina
ción acústica que hay en la autopista, en el paso de la autopista B20, en su tramo de 
Santa Coloma de Gramenet y Badalona.

Como ven, son motivos justificados, pero hoy venimos a blindar este acuerdo 
parlamentario, dado que sí que está recogido en algunos planes de infraestructu
ras que se han llevado a cabo en el pasado, pero entendemos que ha habido muchos 
cambios de gobierno, entendemos que esto estaba previsto para su finalización el 
año 2020 y parece ser que no se va a cumplir. Por eso, queremos que nos informe, 
el Gobierno, si esto se va a cumplir en tiempo y forma y proponemos dos acuerdos: 
que se finalicen los trámites de estudio informativo y de impacto ambiental de esta 
segunda fase de alargar la línea 1, en su tramo norte, y que, una vez se apruebe, se 
inicien las licitaciones oportunas para que sea una realidad la finalización del pro
yecto.

Y, además, nos acogemos también a los precedentes; los precedentes como la lí
nea 9 de metro, que debía haberse acabado hace doce años y que aún está pendiente, 
o el sobrecoste que esta infraestructura de la línea 9 de metro ha tenido, de más de 
4.000 millones de euros. Y solo un dato: con este sobrecoste que llevamos hasta la 
fecha se podría haber construido esta infraestructura de conexión de Santa Coloma 
de Gramenet y Badalona hasta ocho veces.

Con lo cual, creo que he justificado sobradamente, creo que es una necesidad re
conocible por todos los que estamos aquí, y, por ello, pediríamos el voto favorable y 
la aprobación de esta propuesta de resolución.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat Gragera. Per defensar les esmenes presentades, per part del 
Grup Republicà, té la paraula el diputat Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Sí. Gràcies, presidenta. Doncs, efectivament, aquesta proposta de resolució res
pecte al perllongament de la línia 1 del metro, en aquest cas, des de Fondo fins a 
Badalona, a rodalies, que comentava el grup proposant, nosaltres hi estem d’acord 
i hem arribat a una transacció, en aquest sentit, que crec que tots vostès tenen, per 
indicació de la portaveu del grup proposant.

Per què hem arribat a un acord, doncs, de transacció? Perquè era fàcil posar
noshi –era fàcil–, perquè el Govern ja està fent tot allò que estava contemplat en 
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el Pla director d’infraestructures, és a dir, que, l’any 20, estigui redactat el projecte 
constructiu.

Ara mateix, les obres i com estan planificades, hi ha dues fases: les dues pri
meres estacions més cotxeres, i la segona fase, que són les altres tres estacions que 
completen el traçat de perllongament de la línia 1, en aquest cas, entre Santa Coloma 
de Gramenet i Badalona. La primera fase ja té aprovat l’estudi d’impacte ambiental, 
consensuat amb l’ajuntament i amb les entitats de veïns; això va ser fa poques set
manes, diguéssim. El segon està en procés, i, a més a més, ara, un cop tancada la 
primera fase de l’impacte ambiental, ja s’està treballant per licitar el projecte cons
tructiu d’aquesta primera fase.

Per tant, es segueix exactament amb el calendari que estava previst en el Pla di
rector d’infraestructures, que era, l’any 20, tenir redactat el projecte constructiu, i, 
per tant, és, efectivament, una obra d’especial interès, que compartim, que valorem 
i que entenem també necessària, diguéssim, en aquest espai territorial, que són, 
doncs, tots els barris de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet que quedarien 
units per aquest perllongament de la línia 1 del metro.

Per tot això, doncs, vam fer una esmena, que hem acabat transaccionant, i el meu 
grup parlamentari donarà suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per a la defensa de les esmenes, té la paraula el diputat Eduard 
Pujol, en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.

Eduard Pujol i Bonell

Bé, bon dia, presidenta. Diputats i diputades, avui, sotmetem a discussió el fu
tur de la línia 1 del metro, la línia vermella. La línia 1 dona servei a la ciutat de 
Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat, també a Santa Coloma de Gramenet; és la 
segona línia més antiga del metro, la més llarga de la xarxa, i, a més a més, l’única 
amb via d’ample ibèric antic, eh?; la línia es va inaugurar el 26. Actualment, uneix 
les estacions d’Hospital de Bellvitge i Fondo, en la banda sud i en la banda nord; 
20,7 quilòmetres de longitud. Ara es demana, com ha exposat el Grup de Ciutadans, 
l’ampliació de la línia a la banda nord, és a dir, cap a Badalona.

Abordar aquest projecte és complex, però absolutament necessari; tenen raó, és 
absolutament necessari. De fet, s’està fent i s’ha d’acabar de concretar i hi estem a 
favor. La moció i la feina feta van en la direcció correcta, i, a més a més, la moció 
l’hem pogut acabar de treballar bé i d’afinar.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, com bé saben, disposa d’un estudi 
informatiu i d’impacte ambiental redactat per a les dues primeres estacions més les 
cotxeres, que es va sotmetre a informació pública la tardor del 18, després d’una 
fase de consens; és important aquest element de consens entre ajuntament i entitats 
veïnals. L’estudi ha quedat aprovat definitivament, a finals del 18, i properament es 
licitarà la redacció del corresponent projecte.

Destacar que, des de Junts per Catalunya, agraïm la bona disposició a l’accepta
ció d’esmenes del grup proposant. Reiterem el compromís del Govern amb el trans
port públic, amb el metro, especialment, amb aquesta línia 1 i amb els avantatges 
que se’n deriven.

«Sí» al metro fins a Badalona. «Sí» a buscar l’optimització del mapa actual, a tra
vés d’accions com aquesta, d’ampliació i d’optimització, que avui tenen tot el sentit 
del món, i està sobradament justificat.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per manifestar la seva posició, té la paraula el senyor Jordi Terra
des, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
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Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Nosaltres sempre hem estat d’acord i hem defensat la prolon
gació d’aquesta línia de metro fins a Badalona.

Ens deia el diputat Gómez del Moral: «Ens ha sigut molt fàcil arribar a una 
transacció amb el Grup de Ciutadans.» Miri, el Grup de Ciutadans, el que ha fet 
ha sigut blanquejar els seus retards i tant fàcil ha estat, perquè vostè sap perfecta
ment, i el senyor Eduard Pujol també, que els compromisos del conseller Rull, que 
els compromisos del Govern eren tenir el projecte constructiu de tota la línia l’any 
2020, i, al pas que anem, això no serà així, i diguem que la licitació d’aquest projecte 
es retardarà, eh? I, per tant, aquí, el que ha fet, avui, el Grup de Ciutadans ha estat 
blanquejar els seus retards i la inoperància, en aquest cas, del departament, però hi 
votarem a favor.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té la paraula 
el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé, nosaltres, des del nostre grup parlamentari, compartim la proposta. Crec que 
la connexió no només beneficiaria, en aquest cas, el transport públic entre dos ciu
tats densament poblades de l’àrea metropolitana, com són, en aquest cas, Santa Co
loma i Badalona, sinó que també permetria, fins i tot, una millor connexió, en aquest 
cas, entre ciutadans i ciutadanes que utilitzen la línia de rodalies del Maresme per 
arribar a Santa Coloma, en què, en aquests moments, per exemple, la primera atu
rada és a la ciutat de Barcelona, en aquest cas, és el Clot, i han de tornar endarrere 
per agafar una altra línia si volen fer determinades connexions, i també permetria, 
fins i tot, una millor mobilitat, en aquest cas, cap al Vallès o començar a millorar 
la mobilitat cap al Vallès, de manera no només horitzontal, sinó també vertical, no?

També nosaltres, una mica, en la línia del que apuntava el senyor Terrades, ens 
fa por que aquesta proposta de resolució sigui una excusa per endarrerir un pro
jecte que hauria d’estar, no?, ja, pràcticament, sortint del forn. En tot cas, nosaltres 
compartim, com deia, el projecte, i entenem que és, no?, una de les millores que 
haurien d’apostar, en aquest cas, per part de la Generalitat, per millorar el transport 
públic i com situem també nosaltres, des del nostre grup parlamentari, de manera 
reiterada, també per lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic i la conta
minació.

Natàlia Sànchez Dipp

No farem ús de la paraula en aquest punt.
Gràcies.

La presidenta

En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el senyor Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Amb tots els respectes, nosaltres estàvem convençuts que 
allò del «tocomocho» ja estava passat de moda, perquè ja ho coneixia absolutament 
tothom. Malauradament, veiem, avui, que, amb aquesta transacció a què ha arribat 
el Grup de Ciutadans amb els grups que donen suport al Govern, es torna a posar 
al damunt de la taula lo del «tocomocho», perquè, realment, la transacció a què han 
arribat vostès el que fa és posposar la redacció dels projectes constructius, que ja 
estaven compromesos perquè s’estiguessin realitzant ara, en aquest moment, i que, 
en realitat, allò que diu la proposta de resolució, precisament, és elaborar el projecte 
constructiu de la primera fase ja, que és el que s’hauria d’estar fent. I la transacció 
el que diu és que, fins que no acabin els estudis ambientals de les dues fases, no es 
facin els projectes constructius; això és el que diu la transacció. I, per tant, això és el 
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que a nosaltres ens produeix una certa angoixa, perquè, en lloc d’impulsar l’acció de 
Govern, el que acaba fent, la proposta de resolució, és endarrerir l’acció de Govern, 
en espera de que estiguin acabats els dos estudis ambientals.

Ens costa... Donarem suport a la proposta de resolució, però preferiríem que el  
Grup de Ciutadans no acceptés aquesta transacció i deixés el text original, que és més  
fidel al que hauria d’estar fent el Govern, que és preparar la licitació de la primera 
fase, que, en definitiva, és el que exigeix la ciutadania de Badalona, que comenci 
com més aviat millor la construcció del perllongament de la línia 1 fins a Sant Crist.

Per tant, al final, entenem que la transacció no acaba de donar resposta a allò que 
perseguia la proposta de resolució inicialment.

La presidenta

Gràcies. Entenc que el diputat s’ha manifestat abans, ja, sobre la transacció, però, 
si vol prendre la paraula...

Dimas Gragera Velaz

Gracias. Entiendo que nuestra labor como oposición es la fiscalización, el se
guimiento de todos los anuncios que ha realizado el Gobierno. Entendemos que los 
gobiernos que se comprometieron en su momento, aunque puedan tener el mismo 
color, han cambiado; han cambiado las circunstancias, y lo que hacemos nosotros 
no es esperar que llegue el año 2020 para decir «esto no se está haciendo»; lo que 
hoy arrancamos, precisamente, con esta transacción es un blindaje de este compro
miso, y, precisamente por eso, porque, por antecedentes, hemos visto como no se 
han cumplido otros proyectos y no hemos visto que, en ningún momento, sus grupos 
hiciesen un seguimiento e hiciesen propuestas en este sentido. Y, la verdad, que el 
Partido Socialista nos acuse a nosotros de blanquear a los partidos separatistas nos 
parece, cuanto menos, gracioso.

La presidenta

Ho deixarem, aquí, eh? –ho deixarem aquí. (Remor de veus.) Ho deixarem aquí 
perquè tinguem una comissió en pau.

Hi ha una proposta de transacció que em sembla que ja té tothom. Per tant, vota
ríem sencera la proposta de resolució, ja que queda substituït el text original per la 
proposta de transacció presentada.

Vots favorables?
20 vots favorables i 1 vot no expressat.

Propostes de resolució acumulades
250-00442/12, 250-00444/12, 250-00445/12 i 250-00451/12

Molt bé. Doncs, passaríem el punt número 3 de l’ordre del dia.
Senyor Cid, vostè que és el proposant dels punts 3, 4 i 5, i tenen, diguéssim, una 

relació directa també amb el que avui hem vist..., es poden tractar conjuntament i 
votar separadament? (Veus de fons.) Doncs, si els sembla a tots els grups, ho faríem 
així. (Pausa.)

Molt bé, doncs, té la paraula, en primer lloc, per a la defensa dels punts 3, 4 i 5, el 
senyor David Cid (veus de fons) –i la 6, sí. Perdoni, perdoni, perdoni. Sí, me n’havia 
descuidat– en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Sí, presidenta. Crec que es poden tractar de manera conjunta; de fet, van inter
relacionats. Tampoc m’estendré massa en l’exposició de motius, perquè crec que, en 
aquest cas, la plataforma SOS Costa Brava ha donat motius de sobres, i, fins i tot, 
ha situat algun d’aquests casos concrets com una de les urgències i alertes a intentar 
resoldre i a aturar del desenvolupament urbanístic de la Costa Brava, en la línia del 
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que nosaltres plantejàvem d’evitar que la Costa Brava acabi convertida en la costa 
del ciment.

Avui portem quatre propostes de resolució en la línia del que hem anat fent tam
bé, des del nostre grup parlamentari, des de Catalunya en Comú Podem, per tal 
d’anar intentant trobar solucions i respostes concretes, en aquest cas, a quatre pro
jectes concrets.

En primer lloc, plantegem una resposta a la situació del projecte urbanístic que 
afecta cala Morisca; estem parlant de trentadues hectàrees amb cinquanta noves 
parcel·les unifamiliars.

També, després, situem una segona resolució, en aquest cas, que fa referència al 
projecte que afecta Aigua Xelida, que és una cala de Palafrugell. En aquest cas, es
taríem parlant també d’una orografia que té pendents del 20 per cent; per tant, po
dríem trobar, com apuntaven també, en aquest cas, els companys i companyes de 
Costa Brava, solucions perquè la Generalitat pogués aturar el projecte. És cert que, 
en aquest cas, fins i tot l’Ajuntament de Palafrugell, quan es va produir una tala, en 
aquest cas, d’arbres, a principis de gener, que semblava que no estava, no?, confor
mement justificada, va aturar aquesta tala. Nosaltres, el que reclamem és, en aquest 
cas, l’aturada definitiva del projecte, que, en aquest cas, es tractaria de trentatres 
habitatges i un hotel o un ressort de luxe.

També tenim el cas de Sa Guarda, que crec que ho ha explicat amb detall, i, en 
aquest cas, també amb tot luxe de propostes alternatives, no?, el senyor De Ribot, 
de SOS Costa Brava.

I, finalment, també parlem d’un altre projecte molt simbòlic, que és, en aquest 
cas, els Jardins de Sa Riera, a la cala..., a una cala, que aquesta cala de Begur..., que 
també està afectada per altres dos projectes urbanístics, com, en aquest cas, també 
en aquest cas de S’Antiga, no?

A les propostes de resolució, en general, que nosaltres plantegem, hi ha un punt 
que hem aconseguit, en aquest cas, transaccionar amb la majoria de Govern, que és 
també, en aquest cas, tant amb Esquerra Republicana com amb Junts per Catalunya, 
l’acceleració del pla director urbanístic en la línia de la votació que ja es va produir, 
en aquest cas, en el Ple de la setmana passada, i, per tant, ho hem pogut treballar 
conjuntament.

També hem transaccionat en la línia d’intentar trobar camins que permetin mi
llorar, en aquest cas, la protecció d’aquests espais naturals, eh? També vull agrair, 
en aquest cas, la voluntat del senyor Sanglas. El que sí que és cert, que nosaltres... 
(Se sent un telèfon mòbil.) Senyor Terrades, em boicoteja cada intervenció. (L’orador 
riu.) Però, en tot cas, sí que és cert que nosaltres el que reclamem és un posiciona
ment polític, eh? Entenem que, a cada situació, es poden trobar respostes diferents, 
però nosaltres sí que plantegem un posicionament polític que permeti aturar els 
projectes. Crec que, en aquest cas, per exemple, el senyor Eduard de Ribot també 
ha situat que no necessàriament aturar aquests projectes requereix una indemnitza
ció; crec que ha donat explicacions sobrades d’això, i, a més a més, també apunta
va a com es poden aturar cada un d’aquests projectes des de maneres diferents, per 
exemple, el que jo vull destacar especialment, probablement, el que aquests dies 
també està situat com una prioritat per part d’aquesta mateixa plataforma, que és, 
apuntaven, en aquest cas, la solució que podria adoptar la Generalitat, pel que fa a 
Sa Guarda, doncs, incoant aquest expedient; per tant, això aturaria, en aquest cas, el 
desenvolupament urbanístic que tenim damunt de la taula.

En tot cas, dirlos que nosaltres, a pesar de les votacions que es puguin produir 
avui, seguirem batallanthi, evidentment, des del Parlament, conjuntament també 
des de les mobilitzacions amb la gent de SOS Costa Brava, i, fins i tot, doncs, acom
panyant, si és necessari, en el tràmit, jo diria, fins i tot, jurídic que puguin impul
sar aquests moviments, per tal de protegir la Costa Brava, i, com deia també en la 
primera intervenció a la compareixença, que la Costa Brava no acabi convertida en 
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la costa del ciment, amb aquests, no?, inicials –que, a poc a poc, anem intentant re
duir– 35.000 nous habitatges que es puguin acabar construint a la Costa Brava.

La presidenta

Moltes gràcies. Per posicionarse sobre les esmenes presentades, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari Republicà, el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, el debat que avui ens porta el senyor Cid no és 
nou, i, a més, hem tingut una prolixa exposició, per part, diguemne, de l’entitat SOS 
Costa Brava, i, per tant, volem manifestar, com ja s’ha fet també en la nostra ma
teixa intervenció, la màxima voluntat d’aquest grup parlamentari de donar suport a 
aquelles iniciatives que tendeixin a protegir la Costa Brava i altres paratges naturals 
i alguns sòls de l’especulació urbanística, i, per tant, des d’aquest sentit, creiem que 
l’opció que ha fet el Govern de tirar endavant el Pla director dels sòls sostenibles és 
la nostra opció; creiem que aquesta és la que cal tirar endavant, però no podem re
treure tampoc o no podem abstreure’ns de la realitat existent avui en dia. Algunes de 
les qüestions marcades per un planejament urbanístic municipal, amb el vistiplau del  
Govern de la Generalitat del seu moment i que, per tant, diguemne, arrossega unes 
preexistències que, avui dia, afecten la gestió en l’àmbit municipal concret, d’alguns 
projectes que el senyor Cid ens porta a debat i que, per tant, diguemne, no podem 
obviar aquestes càrregues urbanístiques. Com s’explicitava, hi han situacions dife
rents. Aquests quatre projectes tenen situacions diferents en cadascun dels seus ca
sos, i, en tot cas, després m’hi referiré, a cadascun d’ells, i que, per tant, creiem que 
l’anàlisi i la situació i el posicionament han de ser tractats en cadascun dels casos de 
manera diferenciada; això sí, tenint en compte, hi insisteixo, la defensa que fem del  
model de protecció.

I també volíem posar en valor la feina que han fet alguns dels nostres ajun
taments, perquè, en definitiva, alguns dels municipis afectats estan governats per 
ajuntaments d’Esquerra Republicana i volem posar en valor també, malgrat que, di
guemne, en alguns punts puguem votar en contra, la gestió que han fet els mateixos 
governs municipals per intentar reduir l’impacte d’algunes autoritzacions ja exis
tents de manera prèvia, que, en tot cas, hem intentat suavitzar, intentar minimitzar 
els impactes que tenien. Per tant, diguemne, des d’aquest punt de vista, no només 
des de l’àmbit governamental, no només des de l’àmbit parlamentari, sinó també des 
de l’àmbit municipal, posar en valor la feina que s’ha fet en intentar protegir aquests 
sòls. És evident, i no escapa a ningú d’aquest debat, que estem en una situació que 
arrossega moltes càrregues, en alguns casos, diguemne, amb indemnitzacions mi
lionàries, i que, per tant, des d’aquest punt de vista, les hem de tractar en cadascun 
dels casos.

I, si em permeten entrar a cadascuna de les propostes que ens porten a votació i a 
debat, en el cas de cala Morisca, al municipi de Tossa, en el qual també, i, per tant, 
aprofito per agrair al senyor Cid la voluntat, diguemne, d’arribar a algunes transac
cions, hem arribat a algunes transaccions en el primer punt, pel que fa, diguemne, 
a l’impuls de la protecció de l’àmbit de cala Morisca, creiem que ha de ser així, cre
iem que ha de ser en tots els àmbits. I en alguns punts on diferim és en el fet d’aturar 
algunes de les obres. En el cas de cala Morisca, entenem que sí, i, per tant, ja ma
nifesto el suport, diguemne, a la iniciativa d’aturar les obres en aquest cas, perquè 
es tracta, simplement, d’un pla parcial aprovat, no desenvolupat i sense llicència, i, 
per tant, entenem que sí que estem molt a l’inici del procediment i que, per tant, si 
aquí hi ha la voluntat política, podríem limitar, diguemne, que aquest projecte anés 
endavant amb pocs costos econòmics.

Pel que fa al cas d’Aigua Xelida i al cas de Sa Riera, en aquest cas no dona
rem suport a l’aturada de les obres, bàsicament, perquè són dos projectes que es 
troben en sòl urbà, amb la qual cosa són sòls consolidats, amb la qual cosa com
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portarien indemnitzacions milionàries per part, diguemne, de l’ajuntament, en 
aquest cas. I aquí sí que reclamem, eh?, que, en tot cas, l’ajuntament no és l’únic 
responsable en l’aprovació, diguemne, del que és el planejament urbanístic, sinó 
que es fa, diguemne, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat, i, per tant, 
diguemne, tampoc no podem deixar en aquestes situacions els ajuntaments sols da
vant d’aquests impactes, tenint en compte que són planejaments urbanístics aprovats 
a nivell municipal, i, posteriorment, aprovats pel Govern de la Generalitat.

I, en el cas de Sa Guarda, a Cadaqués, dirlos que hi votarem en contra, bàsi
cament, perquè al PDU, tal com ha estat aprovat en aquests moments, hi ha una 
suspensió de llicències que no permet la construcció d’aquests habitatges, tal com 
es preveu. Per tant, des d’aquest punt de vista i estant d’acord en que no s’aprovin 
aquestes llicències d’obres, queden ja, estan automàticament aturades per la matei
xa instrucció, diguemne, de suspensió de llicències d’obres, i, per tant, des d’aquest 
punt de vista, no hi podrem donar suport.

Res més.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, aquestes quatre propostes 
de resolució que se’ns han presentat són, gairebé, conseqüència del debat que hem 
tingut abans, i el diputat Sanglas ja ha manifestat una sèrie de qüestions en les quals 
coincidim. Intentaré complementar aquestes idees.

La nostra idea fonamental, ja l’he expressat abans, en la compareixença de SOS 
Costa Brava és, per una banda, protegir la Costa Brava, protegir el territori; en això, 
hi estem tots d’acord, i, en segona banda –i, aquí, potser, és allà on discrepem d’al
guns grups–, és mirar de trobar les millors solucions, les òptimes solucions, però 
que siguin factibles, ja ho he dit anteriorment, és a dir, que funcionin, és a dir, que 
siguin aplicables. Això per una banda.

La segona qüestió és que discrepem, a vegades, amb el grup compareixent, al 
qual aprofito per agrair les transaccions que ha acceptat de fer, en dues qüestions, si 
no fonamentals, doncs, de base. La primera és que no es poden tenir prejudicis so
bre què cal fer, sinó que tenim un PDU, tenim dues moratòries i tenim el marc del 
PDU, i és en aquest àmbit que ens hem de situar, i això val per a cadascun d’aquests 
quatre projectes que s’han portat, aquí, a la comissió.

I el segon punt a tenir present, òbviament, doncs, les variables que facin el cas. 
I el segon punt és que creiem que hi ha qüestions que es presenten en aquestes pro
postes que són competència municipal, i, aleshores, doncs, respecte a l’autonomia 
municipal, són els ajuntaments qui ho han de portar a terme; no és que hi estiguem 
en contra, en absolut, hi votarem en contra, però, per aquest motiu.

En un punt ens abstindrem, és un punt molt concret de cala Morisca, que és el 
tercer, perquè, tot i estarhi d’acord, creiem que és millor estar d’acord en el fons, 
però, en canvi, no en la solució que es proposa. Creiem que seria molt millor una 
solució a escala local que no pas nacional, que és la que es proposa.

Bé, em sembla que queda clar quin serà el nostre sentit de vot.
Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula, ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el diputat Sergio Sanz.
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Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Seré breu. Penso que el nostre plantejament general ja s’ha ex
pressat durant la compareixença; ho ha fet la meva companya Marina Bravo, però, en 
tot cas, nosaltres som partidaris que tot urbanisme i tot procés urbanitzador s’orienti 
amb principis i criteris d’eficiència, de sostenibilitat, que s’ha de valorar l’impacte am
biental de totes les actuacions que es facin, les repercussions socials i també les reper
cussions econòmiques.

A la Costa Brava, ens trobem amb uns planejaments antics, que estan fets des 
d’un plantejament o unes consideracions que han estat millorades amb el temps, i 
que han de ser revisats amb els criteris que he expressat anteriorment.

Per tant, donarem suport a tots aquells punts que suposen impulsar mesures de 
protecció ambiental o de revisió del planejament, i, en canvi, ens abstindrem en 
aquells que considerem que són de tràmit de la legalitat vigent o que són de compe
tència municipal.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan
çar, té la paraula el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. Jo no m’estendré gaire, perquè la posició del meu grup parlamentari ja 
l’he expressat abans, en la compareixença de SOS Costa Brava.

Ens deia el diputat Narcís Clara que hem d’abordar aquest debat sense prejudicis. 
Doncs, miri, justament, com que nosaltres l’abordem sense prejudicis, li donarem 
suport a les quatre propostes de resolució que ens presenta avui el diputat Cid, per
què és veritat, tenim un pla director urbanístic que ha fixat una moratòria. Doncs, 
bé, aprofundim en aquesta moratòria i en el debat que sembla que acompanya aquest 
debat.

El que estem fent aquí és un posicionament polític, i, per tant, el nostre posicio
nament polític és de suport a les bones intencions que crec que comporta el pla di
rector urbanístic, eh? I, justament per això, creiem que seria bo que sortissin resolu
cions en aquest sentit, aprofitant aquestes propostes de resolució que el diputat Cid, 
avui, ens presenta, perquè, en la compareixença anterior, quan jo escoltava el Ferran 
Civit, que coincidim en moltes coses, pensava: «Mira, avui anem pel bon camí, eh? 
Estem debatent la preservació del territori, amb els grans principis, aquesta màxima 
voluntat de protegir», que ens deia el diputat Civit. Ara, després d’escoltar el diputat 
Sanglas, crec que més que protegir el territori, avui, el que estem fent és protegir 
tres alcaldes d’Esquerra Republicana.

La presidenta

Molt bé. Té ara la paraula la diputada Natàlia Sànchez, en nom del Subgrup Par
lamentari CUP  Crida Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

D’acord. Com és evident, donarem suport a totes les propostes. No m’estendré, 
perquè hem parlat d’aquest tema moltíssimes vegades; els posicionaments polítics 
estan claríssims sobre qui aposta per què, i, per tant, potser, amb tota la bona inten
ció que posava el diputat Cid en aquesta qüestió, no sé si cal aprofundir més en po
sicionarnos sobre aquesta qüestió; està molt molt clar. Al Ple passat ho debatíem, a 
cada comissió ho hem debatut, vull dir que benvingut sigui, perquè hi ha debat, es 
visualitza la lluita, i, per descomptat. Ara, també centremnos en aquelles qüestions 
que poden tenir més incidència, en el sentit de que tenen una vinculació, perquè ja 
sabem que, aquí, el que s’aprova..., tampoc passa gaire res ni serveix de gaire de res.

Sí que m’agradaria, i fent referència a la intervenció que han tingut els companys 
de SOS Costa Brava, fer una reflexió sobre el tema de les indemnitzacions, que ja 
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saben que és una qüestió que he posat alguna vegada sobre la taula, i el senyor dipu
tat Marc Sanglas parlava de..., ha afirmat en la seva intervenció d’ara «indemnitza
cions milionàries». Si pot concretarho una mica més..., perquè o bé és una intuïció 
seva o té una informació que no conec, és a dir, com per saberho, eh?, perquè ha 
dit: «Ens arrisquem a indemnitzacions milionàries.» Quines indemnitzacions mi
lionàries? Vull dir, hi ha alguna qüestió ferma, racional i material que ens pugui fer 
pensar en aquesta inseguretat milionària que pot afectar els ajuntaments? Vull dir, 
ho coneix? I, si ho coneix, si ho pot explicar. No sé si és de rebut fer una pregunta a 
un altre diputat, així, però m’inquieta, perquè, escoltant SOS Costa Brava, i ara es
coltantlo a vostè (l’oradora estossega) –disculpin–, no ho trobo molt molt coherent.

La presidenta

Gràcies. Té, ara, la paraula el diputat Santi Rodríguez, en nom del Subgrup Par
lamentari del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, jo crec que el posicionament l’he expressat en la meva intervenció a 
la compareixença de SOS Costa Brava.

Afegir que el cas que jo he posat és un cas real, no és imaginació. Quan jo he parlat 
d’una indemnització de 72 milions d’euros –quan jo he parlat d’una indemnització de 
72 milions d’euros–, no és que me l’hagi inventada jo, és que és una indemnització que 
està signada i que està avalada judicialment. I, en definitiva, la indemnit zació, el volum 
de la indemnització, segurament, no és ni el paper de la Comissió Jurídica Assessora, 
sinó que, en tot cas, pot dependre de les interpretacions que facin les instàncies judi
cials en cada moment; però l’exemple que he posat jo no és una imaginació, sinó que 
és una realitat.

Amb relació a les transaccions, i de forma sintètica, donarem suport a totes aque
lles propostes que siguin estudiar, no podem donar suport a totes aquelles propostes 
que diguin «aturar».

I, després, com que en la proposta de resolució sobre Aigua Xelida queden en
tenc que vius els punts del 3 al 9... No, jo no sé si es vota o no, però, com a mínim, 
no ha estat transaccionat, i, per tant, entenc que està viu. Com que tots aquests punts 
el que demanen és que el Parlament i la Comissió de Territori del Parlament féssim 
com si fóssim l’òrgan que atorga llicències i comencem a demanar documentació o 
li diem al Govern què és el que ha de fer per tramitar o no tramitar una determinada 
llicència, i, fins i tot, després de demanar tota la documentació, acaba dient que se li 
denegui l’aprovació definitiva, és a dir, no sé per què volem demanar tants papers si, 
després, ja diem directament que es denegui, nosaltres això, evidentment, ho votarem 
en contra, perquè el Parlament de Catalunya ni la Comissió de Territori som l’òrgan 
que atorga llicències i que, per tant, en gestiona la documentació.

La presidenta

Diputat Cid, es vol posicionar sobre les esmenes? Hi han transaccions, haurem de  
fer estrictament... Com que haurem de fer les votacions separades, doncs, davant  
de cada proposta de resolució, mirarem lo que queda transaccionat i lo que queda 
viu en la mateixa proposta.

David Cid Colomer

No. Jo, simplement, per dir que, evidentment, per nosaltres, tot el que sigui tre
ballar per protegir aquests paratges, evidentment, doncs, creiem que és un pas enda
vant, però nosaltres creiem que, evidentment, el que cal és aturar aquests projectes.

I jo insisteixo en el que deia, o sigui, hi han possibilitats de que aquesta comissió 
faci un posicionament polític, i, després, la Generalitat estudiï mesures de com ferho, 
o bé acollintse a la Llei d’urbanisme, perquè hi han molts casos que tenen pendents 
de més del 20 per cent, o en els casos concrets, per exemple, com en el cas de Sa 
Guarda; de fet, en aquest cas, fins i tot, la mateixa SOS Costa Brava posava damunt 
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de la taula una proposta concreta, que era en base, no?, en aquest cas, a una revisió 
d’ofici del pla parcial, que podria suspendrela. Llavors, en tot cas, estudiïnho, mirin 
si això és possible, i, en tot cas..., però, a partir d’un posicionament polític d’aquesta 
comissió.

Bé, jo seguiré intentantho. En tot cas, crec que avui no me’n sortiré amb tres, 
però, potser, amb cala Morisca, amb els números que faig, doncs, bé, avui encara 
ens en sortirem amb cala Morisca.

La presidenta

Molt bé. Doncs passaríem a la... (Marc Sanglas i Alcantarilla demana per par-
lar.) Perdó. Diputat Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Presidenta, per al·lusions, diguemne, de diferents diputats, si em permet, unes 
respostes breus.

Amb relació, diguemne, a la senyora Sànchez, que em preguntava i m’inquiria 
directament el tema, diguemne, de costos i no costos, bé, en tot cas, les indemnitza
cions milionàries; hi ha un estudi de l’Ajuntament de Begur, en aquest cas, diguem 
que és el que conec més directament, que xifra en uns 43 milions d’euros les indem
nitzacions, diguemne, de l’eliminació dels drets urbanístics i edificatoris de les per
sones que, en aquests moments, tenen aquesta opció sobre aquest sòl urbà, eh? Per 
tant, diguemne, per aclarir, quan parlem d’indemnitzacions milionàries, no és que 
ens ho traiem..., eh?, no és un recurs retòric, sinó que, en tot cas, hi ha un fonament, 
això. En els altres casos, no en tinc coneixement, però que és evident que segur que 
anem en aquesta mateixa línia, vistes també d’altres experiències.

Pel que fa al senyor Cid, amb el tema Sa Guarda, també dirli que sí, que l’ajun
tament planteja altres opcions, diguemne, d’altres possibilitats, d’altres projectes 
urbanístics, i, per tant..., aquella voluntat que li manifestava d’estudiar quines són 
les situacions de cadascun d’aquests projectes.

I, senyor Terrades, amb tot el «carinyo», eh?, però, en tot cas, aquí, cada grup parla
mentari defensa els seus posicionaments polítics, també entre els quals formen part els 
posicionaments polítics dels ajuntaments, com vostè ha fet en nombrosíssimes ocasions 
també, defensar els posicionaments polítics d’alguns dels seus ajuntaments, que, a vega
des... i no hi ha cap mena de problema, i, per tant, diguemne, des d’aquest punt de vis
ta... Ara, nosaltres ho fèiem també amb una justificació, no només perquè, diguemne, 
coincideixi un color polític en aquests ajuntaments, sinó perquè, en tot cas, he explicat, 
crec que amb prou arguments, el que hi ha darrere de cada posicionament de cada grup 
polític. Per tant, no és allò que defensem a capa i espasa els ajuntaments, sinó que hi ha 
un raonament polític i econòmic en cadascun d’aquests arguments.

Gràcies.

La presidenta

Intentarem evitar... (Natàlia Sànchez Dipp demana per parlar.) Senyora Sànchez, 
trenta segons, perquè intentarem evitar, aquí, ara, un reproducció del debat que ja 
hem tingut anteriorment.

Natàlia Sànchez Dipp

No, no. Molt breu. Agrairli, diputat Sanglas, l’aclariment. Està bé tenir aquest 
informe a l’ajuntament; l’instem, com ens han recomanat, a consultar l’organisme de 
la Generalitat en matèria patrimonial a que faci un informe com toca. Que l’ajunta
ment faci informes..., per descomptat, no els posem en dubte, però cal plantejarlos, 
i que ens plantegem col·lectivament, a tots els que estem aquí, quin és l’interès ge
neral, què prima, si l’interès de les empreses especuladores o l’interès col·lectiu del 
territori, del patrimoni, de la salut i del medi ambient?
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Per tant, des d’aquesta perspectiva, els insto a que la qüestió de les indemnitza
cions passi a ser no un argument de prioritat davant de l’ordenació del litoral, davant 
de la protecció del territori.

La presidenta

Molt bé. Hem tingut el debat suficient, i, de veritat, li demano, si us plau, senyor 
Sanglas... (Veus de fons.) Jo ja ho entenc, eh? Error meu. No havia d’haver donat la 
darrera paraula, però, en tot cas, hem tingut el debat suficient en la compareixença 
de SOS Costa Brava, jo crec que també en el debat de les propostes de resolució, i 
crec que podem passar a la votació.

Passaríem, primer, a la votació del que és el punt 3; estem parlant de protec
ció de cala Morisca. Aquí, a la proposta de resolució té tres punts. N’hi han dos de 
transaccionats –el punt 1 i el punt 2 estan transaccionats–, i entenc que el punt 3 es 
manté tal com està.

Per tant, s’ha de votar separadament? (Pausa.) Molt bé.
Podem votar l’1 i el 2 junts?

Santi Rodríguez i Serra

No. És que, a més a més... Presidenta, a més a més, el punt 1 té dos subapartats, 
dels quals també demano la votació separada.

La presidenta

Doncs molt bé.
Doncs votarem tots els punts per separat i els subpunts també. D’acord? (Pausa.)
Passem, doncs, a votar el punt 1.a.
Vots favorables?
Per unanimitat, el punt 1.a.
El punt 1.b.
Vots favorables?
Vots contraris?
Abstencions?
D’acord.
Passem, ara, a la votació del punt...
Està aprovat, per 8 a favor, 5 en contra i 6 abstencions. D’acord? (Pausa.)
Vots favorables al punt número 2?
Per unanimitat.
Per tant, queda aprovat per unanimitat.
Passem, ara, a votar el punt número 3.
Vots favorables al punt número 3?
Vots contraris?
Abstencions?
Queda aprovat per 4 vots favorables i 17 abstencions.
Passem, ara, a votar el punt número 4.

Santi Rodríguez i Serra

Presidenta. Si podria repetir el resultat de la votació de l’apartat 1.b...

La presidenta

1.b. Vots a favor, 8; en contra, 5, i abstencions, 6. Si ens hem equivocat, ens ho diu.

Santi Rodríguez i Serra

Crec que són 7 abstencions, sí.

La presidenta

D’acord. Ah, perquè hi havia Ciutadans i el Subgrup del Partit Popular. Té raó, 
senyor Rodríguez. Ho corregim. Són 7 abstencions. Molt bé.

Passem a la votació del punt número 4. El punt número 4 té 9 punts; estan trans
accionats el punt 1, 2, i hi ha una esmena al punt 5, que el proposant m’hauria de dir 
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si l’accepta o manté el text original. (Veus de fons.) Acceptada la del punt 5. Per tant, 
el punt 1 i el punt 2 estan transaccionats, i el punt 5 té una esmena. Dels punts 3, 4, 6, 
7, 8 i 9 entenc que es manté el text original. Podem votarho conjuntament? (Pausa.) 
No? (Pausa.) Punt a punt? (Veus de fons.) Punt a punt i amb els subpunts, que, en el 
cas del punt 1, n’hi han dos: 1.a i 1.b. Amb tots també? O sigui, el 3, 4, 6, 7, 8 i 9 es 
podran votar conjuntament? (Pausa.) Són els que no tenen ni transacció ni esmena. 
(Veus de fons.) Hi ha una demanda de votació separada del punt 9.

Faig punt per punt i no m’embolico. Molt bé. Gràcies, diputat. Pues vamos a ello.
Vots favorables al... Estem votant el punt 1.a, que té una transacció.
Vots favorables?
Per unanimitat.
Passem, ara, a la votació del punt 1.b.
Vots favorables?
Vots contraris?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjat per 4 vots a favor, 10 en contra i 7 abstencions.
Passem, ara, a la votació del punt 2.
Vots favorables al punt 2?
Per unanimitat.
Punt 3.
Vots favorables al punt 3?
El proposant... És que m’estava ja agafant alguna cosa, a mi.
Vots contraris?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjat per 2 vots a favor, 11 contraris i 8 abstencions.
Passem a la votació del punt número 4.
Vots favorables?
Vots contraris?
I abstencions?
Per tant, queda rebutjat per 2 vots favorables, 11 en contra i 8 abstencions.
Passem, ara, a la votació del punt 5, que és el text de l’esmena que ha estat accep

tada.
Vots favorables?
Vots contraris?
Abstencions?
Per tant, queda aprovat per 14 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions.
Passem, ara, a la votació del punt número 6.
Vots favorables?
Vots contraris?
Abstencions?
Per tant, queda aprovat per 11 vots favorables, cap en contra i 9 abstencions.
Falta un vot. Algú no ha votat el punt número 6 o ho hem comptat malament. 

(Pausa.) Favorables eren 12, sí, perquè la CUP... (Pausa.) Sí. D’acord.
És una bestiesa, eh?, però com que la senyora Sànchez està al mig del Grup Re

publicà, em despista una barbaritat. (Veus de fons.) S’ha mogut, senzillament, per
què necessitava l’endoll, eh?, no... Ho dic bé, senyora Sànchez, veritat? O sigui que 
res. (Veus de fons.) D’acord.

Passem a la votació del punt número 7.
Vots favorables al punt número 7?
Vots contraris?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjat per 2 vots a favor, 11 en contra i 8 abstencions.
Passem a la votació del punt número 8.
Vots favorables?



DSPC-C 225
27 de març de 2019

Sessió 12 de la CT  48

Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjat per 4 vots a favor, 11 en contra i 6 abstencions.
I passem, ara, a la votació de l’últim punt, el punt número 9.
Vots favorables?
Vots en contra?
Per tant, queda rebutjat per 4 vots a favor i 17 en contra.
Molt bé, doncs, passarem a les votacions del punt número 5.
El punt número 5, entenc que només té dos punts. Només està transaccionat el 

punt número 2, i, per tant, a l’1 es manté el text original. Es pot votar conjuntament 
o votem també per separat? (Veus de fons.) Per separat? (Veus de fons.) Molt bé, 
doncs.

Votem, ara, el punt número 1 de la proposta 5, eh?, que és la de Sa Guarda, de 
Cadaqués. D’acord? (Pausa.)

Vots favorables al punt 1?
Vots contraris?
Abstencions?
Per tant, el punt 1 queda rebutjat per 4 vots a favor, 10 en contra i 7 abstencions.
Passem, ara, a la votació del punt número 2, que és el punt transaccionat.
Vots favorables?
Per tant, s’aprova per unanimitat.
I passem a la darrera proposta de resolució, la proposta número 6, que és la dels 

Jardins de Sa Riera. Crec que els dos punts que té estan els dos transaccionats, si no 
m’he equivocat. Sí? (Veus de fons.) S’ha de fer votació separada? (Pausa.) Molt bé. 
Doncs la fem. (Veus de fons.) Punt a i punt b. Perfecte. Doncs així ho farem.

Passem, doncs, a la votació del punt 1.a.
Vots favorables?
Vots contraris?
Abstencions?
Per tant, queda aprovat per 20 vots a favor i 1 abstenció.
Passem, ara, a la votació del punt 1.b.
Vots favorables?
Vots contraris?
Abstencions?
Aquest queda rebutjat per 4 vots a favor, 10 en contra i 7 abstencions.
I passem, ara, al punt número 2...

Santi Rodríguez i Serra

Si m’ho permet, presidenta. Per fer en deu segons una explicació de...

La presidenta

La fem en acabar la votació?

Santi Rodríguez i Serra

És amb relació a la votació que ha tingut lloc al punt 1.a. 

La presidenta

1.a. Endavant.

Santi Rodríguez i Serra

En el sentit de que jo m’he abstingut, perquè el text que tenia de la transacció era 
«impulsant les mesures necessàries per aturar». Ara veig que, en el paper que ens 
han repartit, diu «per protegir», que és sensiblement diferent, eh? Per tant, explicar 
que la votació ha sigut feta per confusió, eh?

La presidenta

D’acord. Ho farem constar així. Constarà a l’acta. Molt bé.
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Doncs passem a la votació del punt número 2.
Vots favorables?
Doncs s’aprova per unanimitat aquest punt número 2.
I, amb això, hem acabat les propostes de resolució, que, tot i la complexitat, ens 

n’hem sortit.

Propostes d’audiència relatives al Projecte de llei d’ordenació del litoral 
(retirades)

352-00607/12, 352-00609/12, 352-00614/12, 352-00616/12, 352-00618/12, 

352-00619/12, 352-00648/12 i 352-00657/12

Passem, ara, al següent punt de l’ordre del dia, que és el que fa referència al Pro
jecte de llei d’ordenació del litoral i a les propostes d’audiència que han estat repar
tides ordenades tal com la gestora i el lletrat han ordenat, en el sentit d’acumular 
aquelles que eren coincidents, no les que es demanaven conjuntament, eh?, també 
les que eren coincidents. Això fa que ens en quedessin 45 i no 61.

Abans d’entrar, han comunicat a la presidència que ja s’han retirat algunes pro
postes. Per tant, comuniquem les retirades i, si n’hi ha alguna més de retirada, abans 
de procedir a la votació. Estan retirats –estem sobre aquest paper, eh? Ho dic perquè 
parlarem dels punts– el punt 1, el punt 3, el punt 14, el punt 17, el punt 21, el punt 
22, el punt 34 i el punt 40. Els hi repeteixo? (Pausa.) Punt 1, punt 3, 14, 17, 21, 22, 
34 i 40.

Propostes d’audiència relatives al Projecte de llei d’ordenació del litoral 
(retirades)

352-00675/12, 352-00679/12 i 352-00676/12

Abans de procedir a les votacions, hi ha alguna altra compareixença o audiència 
que es vulgui retirar? 

(Natàlia Sànchez Dipp i Marina Bravo Soriano demanen per parlar.) Senyora 
Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Sí; amb tota la voluntat de sintetitzar tot plegat, retiraríem el 15, el 39 i el 44.

La presidenta

Senyora...

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Escudero Martínez, president 
de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del litoral (retirada)

352-00633/12

...Bravo.

Marina Bravo Sobrino

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)

Natàlia Sànchez Dipp

N’esteu segurs? (Pausa.) Disculpi, presidència. És a dir crec que és interessant 
que pugui participar... (Veus de fons.) No, però els estic preguntant a ells si n’estan 
segurs.

Marina Bravo Sobrino

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)
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La presidenta

Senyor Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de l’orador.) 
...tanta consideració i familiaritat, jo, lo que demanaria al Grup de Ciutadans, si 
pogués retirar la representació a l’Ajuntament de Tarragona, entenent que ja hi han 
representants de la Federació de Municipis i de l’Associació Catalana de Municipis, 
i, en tot cas, tenint en compte que també hi ha una representació de l’Ajuntament de 
Barcelona, que creiem que podem mantenir, però que potser valdria la pena, atès 
que altres sol·licitants i altres compareixents han sol·licitat la retirada d’altres ajunta
ments, que ho deixem en aquesta línia, si els sembla, eh? Uns suggeriments...

Marina Bravo Sobrino

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)

La presidenta

La manté? (Veus de fons.) D’acord. La 16 es manté. D’acord. 
Molt bé, doncs. Vistes les daixò, ara, podem o anarho votant o bé intentar votar 

conjuntament, si no és que hi hagi algun punt que algú demani una votació separa
da... (Veus de fons.) Les que queden? (Pausa.) Les llegeixo? (Veus de fons.) Ah, re
tirades? (Veus de fons.) Sí. Va bé el punt, no?, dient el número de punt és suficient? 
(Veus de fons.) Ja està. 1, 3, 14, 15, 17, 21, 22, 30, 34, 39, 40 i 44.

Tot això amb mal de queixal. No els dic anar cantant això, o sigui... D’acord? 
(Pausa.)

Propostes d’audiència acumulades relatives al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral

352-00608/12, 352-00610/12 a 352-00613/12, 352-00615/12, 352-00617/12, 

352-00620/12 a 352-00632/12, 352-00634/12, 352-00635/12, 352-00646/12, 

352-00647/12, 352-00649/12 a 352-00656/12, 352-00660/12 a 352-00674/12, 

352-00677/12 i 352-00678/12

Es poden votar conjuntament o algú vol que alguna compareixença d’audiència 
es voti separadament? (Pausa.) No? (Pausa.) Doncs quasi les podem aprovar per as
sentiment, si vostès ho consideren. (Pausa.) Doncs les donaríem aprovades, les que 
queden, per assentiment. 

Abans de continuar, s’ha de decidir si les audiències es fan en ponència o en co
missió. En ponència? (Pausa.) I algunes es poden fer per escrit, però bé, en principi, 
en ponència, hi estaria tothom d’acord? (Pausa.) D’acord.

Projecte de llei d’ordenació del litoral (nomenament de la ponència)
200-00007/12

Doncs, aleshores, jo crec que ens quedaria només... perquè, si els grups propo
sants poden proposar qui formaria part de la ponència, i, per tant, nomenar la po
nència avui mateix. Si ho saben, eh?, si no, ho comuniquen després i ja està.

Senyor Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

La diputada Gemma Geis.

La presidenta

Gemma Geis, per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Per part 
del Grup Parlamentari Republicà?
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Marc Sanglas i Alcantarilla

Presidenta, jo mateix.

La presidenta

El diputat Marc Sanglas. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans? (Pausa.) 
La senyora Marina Bravo. Per part del Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

Jo mateix, presidenta.

La presidenta

El diputat Jordi Terrades. Per part del..., el diputat David Cid, Catalunya en 
Comú Podem.

I, dels subgrups parlamentaris, s’entén que els presents? (Pausa.) El senyor Santi 
Rodríguez i la senyora Natàlia Sànchez, per part del Subgrup Parlamentari Popular 
i de la CUP  Crida Constituent.

Molt bé.

Sol·licitud de compareixença de Salvador Busquets i Vila, director 
de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè presenti l’informe sobre 
l’exclusió residencial que pateixen les persones ateses per Càritas

356-00372/12

I ens queda el darrer punt de l’ordre del dia –ja sé que estem així–, que és la sol·li
citud de compareixença de Salvador Busquets i Vila, director de Càritas Diocesana, 
que presenta el Grup Parlamentari Republicà perquè presenti l’informe sobre l’ex
clusió residencial que pateixen les persones ateses per Càritas.

La volen substanciar, des del Grup Republicà? (Pausa.) Si no, passaríem a la vo
tació. No cal? (Pausa.) Molt bé.

Doncs, vots favorables a aquesta sol·licitud de compareixença?
Crec que és per unanimitat, i, per tant, queda aprovada.
I, sense res més, donarlos les gràcies a tots.
Bon dia.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i nou minuts.
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