Comissió d’Acció Climàtica
Sessió núm. 1 / 11 de juny de 2021

TRANSCRIPCIÓ EN BRUT

Aquesta transcripció està pendent de
verificació i correcció. Pot contenir, doncs,
errades de fidelitat i incorreccions
lingüístiques i no es pot considerar
com una publicació oficial

1

Comissió d’Acció Climàtica
Sessió núm. 1 / 11 de juny de 2021

Fitxer 01CAC1

XIV legislatura · primer període · sèrie C · número ****

Comissió d’Acció Climàtica
Sessió 1, de constitució, divendres 11 de juny de 2021

Presidència de la M. H. Sra. Laura Borràs i Castanyer
Presidència del Sr. Dani Cornellà Detrell
Sessió 1 de la CAC
La sessió de la Comissió d’Acció Climàtica (CAC) s’obre a ****. Presideix la
presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general i el lletrat ***.
Hi són presents els diputats Eva Candela Lopez, Joaquim Paladella Curto, Silvia
Paneque Sureda, Jordi Terrades Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar;
Bartomeu Compte Masmitjà, Mònica Palacín i París, Meritxell Serret i Aleu, Maria
Jesús Viña i Ariño, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Cristina Casol Segués, Jordi
Fàbrega i Sabaté, Glòria Freixa i Vilardell, Salvador Vergés i Tejero, pel G. P. de
Junts per Catalunya; Antonio Ramón López Gómez, pel G. P. de VOX en Cataluña;
Dani Cornellà Detrell, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle
per Guanyar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. d’En Comú Podem; Marina Bravo
Sobrino, pel G. P. de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.
[Assisteix] a aquesta sessió
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la Comissió (tram. 410-00009/13).
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2
del Reglament del Parlament).
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3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la
Comissió.
La presidenta del Parlament
Hola, molt bona tarda. Estem a l’equador, comença la baixada, ja.
Els demano disculpes per aquest endarreriment, que ens farà acabar una hora i mitja
més tard del que havíem previst, però comencem sense més dilació, com que tots
ja ho han sentit en repetides comissions, expressar els motius pels quals els
traslladava les disculpes.
Constitució de la comissió
410-00009/13

Constituïm aquesta Comissió d’Acció Climàtica.
No sé si hi ha substitucions que els grups vulguin comunicar per a aquesta sessió.
(Eva Parera i Escrichs demana per parlar.) Sí, senyora Parera.
Eva Parea i Escrichs
Sí, bon dia. Gràcies, presidenta. Substitueixo la senyora Lorena Roldan.
Gràcies.
La presidenta del Parlament
Gràcies.
Sí, senyora #
#
Sí, senyora presidenta. També per anunciar la presència del senyor Ferran Pedret
en substitució del diputat Jordi Terradas.
La presidenta del Parlament
Molt bé.
Glòria Freixa i Vilardell
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Sí, presidenta.... De Junts per Catalunya, la diputada Mònica Sales substitueix el
diputat Salva Vergés i jo mateixa substituiré... Ah, no, jo no substitueixo ningú. Perdó.
(Rialles.) Ja no sé ni on sóc.
La presidenta del Parlament
És que ja no sabem en quina comissió estem. Ens acaba de passar amb la senyora
Moreta, que no sabia si era ella o estava substituint algú. (Remor de veus.) La
Mònica Sales substitueix en Salva Vergés. D’acord? Ho tenim?
Per tant, donem per constituïda...
(Jordi Jordan Farnós demana per parlar.) Sí, senyor Jordan.
Jordi Jordan Farnós
Sí, jo també substitueixo el diputat Lucas Ferro, del Grup d’En Comú Podem.
Perfecte, doncs ara sí, donem per constituïda aquesta comissió.
Ratificació del president o presidenta proposat pel grup
parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)
I passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del president.
D’acord amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord al qual vam arribar la Junta de
Portaveus el passat 8 de juny, correspon la presidència d’aquesta comissió al Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, que ha
proposat com a president el senyor Dani Cornellà Detrell.
La comissió pot ratificar aquesta proposta per assentiment? (Antonio Ramón López
Gómez demana per parlar.) Sí?
Antonio Ramón López Gómez
Nosotros no ratificamos, porque se ha vulnerado el articulo 49.2 del Parlamento y el
articulo 23 de la Constitución Española.
Gracias.
La presidenta del Parlament
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Per tant, procedirem a la votació d’aquesta proposta de ratificació mitjançant
paperetes.
Els diputats seran cridats a votar nominalment en ordre alfabètic, perquè dipositin el
seu vot a l’urna.
Els recordo que a les paperetes en aquesta primera votació, per ser vàlides, només
poden contenir sí, no o un vot en blanc, entenent el vot en blanc com a abstenció.
Per tant, procedim a la votació i a la crida dels diputats per ordre alfabètic.
(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per
ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna la papereta.)
Procedim a l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Per tant, tenim 15 vots afirmatius, 1 vot en blanc i un vot negatiu. (Pausa.) 1 vot
negatiu i un vot en blanc, amb la qual cosa queda, vist l’escrutini, ratificat com a
president el senyor Dani Cornellà.
Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o
secretària de la comissió
El tercer punt de l’ordre del dia és l’elecció del vicepresident i secretària de la
comissió, i aquesta elecció es farà d’acord amb els estableixen els articles 49.2 i
101.2 del Reglament. Els diputats seran cridats nominalment per ordre alfabètic,
perquè dipositin la seva papereta a l’urna.
En aquest cas, els informo que les paperetes poden contenir el nom de qualsevol
dels diputats que formen part de la comissió.
Comencem amb l’elecció del vicepresident. Cada un de vostès ha d’escriure un nom
a la seva papereta i sortirà elegit el que obtingui una majoria de vots.
Procedim a l’elecció i a la crida nominal per ordre alfabètic.
(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per
ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna la papereta.)
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
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Per tant, amb 14 vots a favor i 3 abstencions, queda escollit, elegit com a
vicepresident el diputat senyor Salvador Vergés.
I ara, a continuació, passem al tercer punt de l’ordre del dia, que és l’elecció de
secretària de la comissió.
Seguirem el mateix procediment que per a l’elecció del vicepresident. Han d’escriure
un nom a la papereta i sortirà el que tingui majoria de de vots.
Procedim a l’elecció i comença la crida dels diputats per ordre alfabètic.
(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per
ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes.)
Procedim a l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Per tant, amb 14 vots a favor i 3 vots en blanc, queda elegida com a secretària de la
Mesa la senyora Eva Candela.
La composició definitiva de la Mesa queda amb el senyor Dani Cornellà de president,
la vicepresidència del senyor Salvador Vergés i com a secretària la senyora Eva
Candela.
Per tant, ara prego a les persones que han estat elegides que ocupin el seu lloc a la
Mesa i a tots els diputats que faran feina en aquesta comissió els desitjo una bona
legislatura.
Moltes gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)
El president de la comissió (Dani Cornellà Detrell)
Bé, gràcies a tots i a totes per la confiança.
Estic segur que amb l’Eva i en Salvador –bé, en Salvador, quan vingui– farem una
bona feina com a Mesa i comptem amb tots i totes vosaltres perquè aquesta
comissió en aquesta legislatura faci molta feina, que realment pensem que serà així
i que és necessari.
Moltes gràcies.
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La sessió s’aixeca a les....
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