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XII legislatura · sisè període · sèrie C · número 592 

 

Comissió de Territori  

Sessió 32, dimecres 28 d’octubre de 2020 

Presidència de la I. Sra. Assumpta Escarp Gibert 

 

Sessió 32 de la CT 

La sessió de la Comissió de Territori (CT), tinguda per videoconferència, s’obre a 

***. Presideix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Sergio Sanz 

Jiménez, i del secretari, José Rodríguez Fernández. 

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

Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano i Javier Rivas Escamilla, pel G. 

P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Narcís Clara Lloret, Gemma Geis 

i Carreras, Antoni Morral i Berenguer, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit 

i Martí, Irene Fornós Curto, José Rodríguez Fernández, Marc Sanglas i Alcantarilla i 

Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; 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 Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya. 

Assisteix/-en a aquesta sessió... 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2 (tram. 

250-01442/12). Grup Parlamentari Republicà, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del 

Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: BOPC 662, 74). 
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2. Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasament de l’Ebre a Santander 

(tram. 250-01387/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

i votació (text presentat: BOPC 643, 25). 

3. Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua de l’Ebre al 

nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una solució basada en els principis 

de la nova cultura de l’aigua (tram. 250-01445/12). Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 662, 78; esmenes: BOPC 699, 8). 

4. Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a la zona de 

Bellafosca, a Palamós (tram. 250-01448/12). Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 662, 83; esmenes: BOPC 699, 8). 

5. Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament d’un tram del 

raval de Santa Anna de Reus (tram. 250-01478/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 671, 89). 

6. Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’aeròdrom de 

l’Escala (Alt Empordà), dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 

(tram. 250-01485/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

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

BOPC 671, 92; esmenes: BOPC 710, 48). 

7. Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una nova pedrera 

al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural protegit Garriga d’Empordà 

(tram. 250-01486/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

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

BOPC 671, 93; esmenes: BOPC 710, 49). 
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8. Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda de Palamós 

(Baix Empordà) (tram. 250-01489/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 671, 98). 

La presidenta 

Comencem. Bon dia.  

Comencem aquesta sessió de la Comissió de Territori, del 28 d'octubre. És la sessió 

número 32 i, per tant, tenia alguns assumptes de l'ordre del dia. I abans d’indicar 

alguna substitució, no sé si els portaveus ens volen indicar alguna cosa a aquesta 

comissió? 

Senyor Sanglas, té la paraula. 

Marc Sanglas i Alcantarilla 

Sí, gràcies, presidenta. Per manifestar que el Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana no participarà d'aquesta Comissió de Territori, degut a les detencions 

que estan succeint aquest matí, que hem tingut coneixement, vinculades al Tsumari 

Democràtic i, per tant, com a manera de protesta, i tenint en compte que no hi ha 

una normalitat democràtica en aquest país, nosaltres ens absentarem d'aquesta 

comissió.  

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Narcís Clara.  

Narcís Clara Lloret 

Bon dia, presidenta; bon dia a tots. Per manifestar, en la mateixa línia que el diputat 

Sanglas, que els diputats del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya no 

assistirem a aquesta sessió, degut a les detencions que hi ha hagut aquest matí i 

per constatar que la repressió de l'Estat continua i en aquestes condicions no creiem 

oportú, doncs, participar en aquesta comissió. 

Moltes gràcies. 
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La presidenta 

Gràcies, diputats. Constatar, a efectes d’acta, que en aquest moment tampoc estan 

en la connexió ni el seu Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, ni el 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular; a no sé que m'hagi equivocat, però, des del 

que es pot veure, els dos subgrups tampoc no hi són. 

D'acord amb l'article 91 del Reglament, que és necessari un quòrum per l'adopció 

dels acords, i estem constatant que no hi ha aquest quòrum, no sé si abans de 

continuar endavant algun portaveu d’algun altre grup parlamentari vol prendre la 

paraula.  

Senyor Domínguez.  

Francisco Javier Domínguez Serrano 

Una vez más, los partidos que apoyan al Gobierno ponen por delante los intereses 

de unos pocos por delante del interés general. Esta actitud representa un secuestro 

de las instituciones y un bloqueo que no tiene precedentes. 

Yo creo que los ciudadanos # un Govern que haga eso, gobernar, y el Parlament 

debe seguir con sus funciones en beneficio de todos y dejarse de estas 

escenificaciones que no van a ningún sitio. 

Decirles a los que se ausentan de esta comisión que el mundo sigue girando y los 

temas que aquí se iban a debatir quedarán pendientes hasta que a ellos les dé la 

gana.  

Realmente, nuestro grupo estamos muy indignados por esta actitud. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. 

Algun altre... Senyor Terrades. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Sí, des del màxim respecte a les instruccions judicials i a la presumpció d'innocència, 

també volem constatar aquesta utilització també de les institucions per part de 

determinades formacions polítiques i la paralització de l'activitat parlamentària i del 
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debat també d’interessos territorials que avui estaven per veure en aquesta 

comissió. 

I torno a repetir, màxim respecte a les investigacions judicials i a la presumpció 

d'innocència, com no pot ser d’altra manera, a les persones que sembla que han 

estat detingudes. 

La presidenta 

Gràcies. 

Senyor Cid, vol fer ús de la paraula?  

David Cid Colomer 

Simplement, # evidentment, es respecta la presumpció d’innocència i #, demanar a 

la presidenta que en la major brevetat possible puguem recuperar la comissió, si la 

resta de grups ho troben adient, per intentar que algunes de les PR  que, a més a 

més, afecten directament a la vida dels ciutadans i ciutadanes les puguem 

substanciar el més ràpidament possible.  

I també per aprofitar que nosaltres, el nostre grup també té registrada la petició (tall 

de comunicació) abans que s'acabi la legislatura, si és que finalment els grups ho 

troben adient. 

La presidenta 

Bé, ni vostè ni jo avui haguéssim volgut això i, per tant, en la propera comissió 

reproduiríem en principi l’ordre del dia. 

En tot cas, crec que després de sentir els portaveus queda clar que constatem que 

no hi ha quòrum suficient per tirar endavant. Avui teníem un ordre del dia on tot eren 

propostes de resolució i, per tant, hi ha una presa d'acord després de cada proposta 

de resolució que no podríem fer perquè no disposem del quòrum.  

Doncs, a partir d'aquí, i recollint la demanda del senyor Cid, en el sentit que en la 

propera comissió reproduirem aquest ordre del dia per a les propostes de resolució 

que hi ha i farem una proposta de compareixences, per tal de poder substanciar 

abans d'acabar-se la legislatura el major nombre de coses pendents -que aquesta 

comissió n'hi ha ben poques- que hi poguessin haver. 



Comissió de Territori 

Sessió núm. 32 / 28 d’octubre de 2020 

 

7 

Doncs, sense res més, si no hi ha res en contra, aixecaríem la sessió. 

La sessió s’aixeca a les... 

 


