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SESSIó NÚM. 23

La sessió s’obre a les deu del matí i vuit minuts. Presideix 
Sergi Sabrià i Benito, acompanyat del vicepresident, Àlex 
Moga i Vidal, i del secretari en funcions, Celestino Cor-
bacho i Chaves. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, David 
Bonvehí i Torras, Lluís M. Corominas i Díaz, Antoni Font 
Renom, Lluís Guinó i Subirós, M. Mercè Jou i Torras, Anna-
bel Marcos i Vilar, Joan Morell i Comas, Maria Senserrich 
i Guitart i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i 
Unió; Gemma Calvet i Barot, Marc Sanglas i Alcantarilla i 
Alba Vergés i Bosch, pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; Daniel Fernández González, Núria Parlon Gil i 
Xavier Sabaté i Ibarz, pel G. P. Socialista; María José Gar-
cia Cuevas, Manuel Reyes López, Santi Rodríguez i Serra, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch 
i Mestres, Marta Ribas Frías i Marc Vidal i Pou, pel G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i Carina Mejías Sánchez, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho i Pérez da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític de Método 3 (tram. 357-
00318/10). Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

2. Compareixença de José Zaragoza Alonso davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític de Método 3 (tram. 357-00319/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la creació d’una subco-
missió de funció pública i organització de l’Administració 
(tram. 251-00003/10). Grup Parlamentari Socialista, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació.

4. Proposta de resolució sobre l’impuls de codis deon-
tològics de valors i ètica pública i un nou model d’orga-
nització de l’Administració (tram. 250-00658/10). Grup 
Parlamentari Socialista, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 119, 85; esmenes: BOPC 172, 46).

5. Proposta de resolució sobre un nou model de gestió 
dels serveis i recursos humans de l’Administració pública 
(tram. 250-00659/10). Grup Parlamentari Socialista, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació (text presentat: BOPC 119, 86).

6. Proposta de resolució sobre un nou model de relació 
entre l’Administració pública i els ciutadans (tram. 250-
00660/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 119, 86).

7. Proposta de resolució sobre la creació de les vegueries 
de l’Ebre i del Camp de Tarragona (tram. 250-00714/10). 
Grup Parlamentari Socialista, juntament amb un altre di-
putat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de 
la proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 141, 58; esmenes: BOPC 172, 59).

8. Proposta de resolució de condemna de les agressi-
ons a seus de partits polítics i a llurs militants (tram. 250-

00808/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 183, 34; esmenes: BOPC 222, 34).

9. Proposta de resolució sobre els impediments i les san-
cions pel fet d’exhibir estelades en els esdeveniments 
esportius (tram. 250-00810/10). Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 183, 
36; esmenes: BOPC 222, 36).

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el 
projecte del Govern respecte a l’Agència Tributària (tram. 
354-00226/10). Josep Vendrell Gardeñes, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

11. Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
200-00007/10). Govern de la Generalitat. Debat i vota-
ció de les propostes de compareixença (Text presentat: 
BOPC 141, 7; esmenes a la totalitat: BOPC 178, 23)

11.1. Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz, 
presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00546/10). Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.2. Proposta de compareixença de Carmen Alonso Hi-
guera, vicepresidenta del Consell de Col·legis de Secreta-
ris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00547/10). Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.3. Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00574/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.4. Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Admi-
nistració Local amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00620/10). Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

11.5. Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz 
Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00656/10). Grup Parlamen-
tari Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.6. Proposta de compareixença de Miquel Buch, presi-
dent de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació 
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al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00548/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.7. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00578/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.8. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00592/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

11.9. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00611/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.10. Proposta de compareixença de Miquel Buch, presi-
dent de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00632/10). Grup Parlamentari Socialista, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.11. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00682/10). Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

11.12. Proposta de compareixença de Marc Pifarré, se-
cretari de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00549/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.13. Proposta de compareixença de Marc Pifarré, se-
cretari de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00634/10). Grup Parlamentari 
Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.14. Proposta de compareixença de Jordi Xargay, pre-
sident del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00683/10). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.15. Proposta de compareixença de Xavier Amor, pre-
sident de la Federació de Municipis de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00550/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.16. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00577/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.17. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00591/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.18. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00612/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.

11.19. Proposta de compareixença de Xavier Amor, pre-
sident de la Federació de Municipis de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00631/10). Grup Parlamentari Socialista, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.20. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00681/10). Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.21. Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno San-
sano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00551/10). Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.22. Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno 
Sansano, secretari de la Federació de Municipis de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00633/10). Grup Parlamentari 
Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.23. Proposta de compareixença de Joaquim Balsera 
Garcia, president del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00553/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.24. Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00601/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.25. Proposta de compareixença de Joaquim Balsera, 
president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
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(tram. 352-00652/10). Grup Parlamentari Socialista, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.26. Proposta de compareixença de Pepita Pedraza 
Alcaide, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00554/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.27. Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00603/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.28. Proposta de compareixença de Miquel Àngel Mar-
tínez Camarasa, president del Consell Comarcal del Ma-
resme, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00555/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.29. Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Maresme amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00602/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.30. Proposta de compareixença de Conxita Sánchez 
Medina, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00556/10). Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.31. Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Ba-
llesteros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00557/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.32. Proposta de compareixença de Jordi San José 
Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00558/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.33. Proposta de compareixença de Xavier Trias i Vidal 
de Llobatera, president de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00559/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.34. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00679/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.35. Proposta de compareixença de dos representants 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00599/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.36. Proposta de compareixença d’Antonio Balmón 
Arévalo, vicepresident primer de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00635/10). Grup Parlamen-
tari Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.37. Proposta de compareixença de Francesc Josep 
Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barce-
lonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00560/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.38. Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00600/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.39. Proposta de compareixença de Francesc Josep 
Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Bar-
celonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00651/10). Grup Parlamentari 
Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.40. Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00575/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

11.41. Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00619/10). Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.42. Proposta de compareixença de Juan Carlos Ga-
llego Herrera, secretari general de Comissions Obreres a 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00637/10). Grup Parlamen-
tari Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup 
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Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.43. Proposta de compareixença de Toni Mora Núñez, 
secretari general de Comissions Obreres del Baix Llobre-
gat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00561/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.44. Proposta de compareixença d’Alba García Sán-
chez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comis-
sions Obreres, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00638/10). Grup Parla-
mentari Socialista, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

11.45. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00576/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

11.46. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00618/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.

11.47. Proposta de compareixença de Josep Maria Álva-
rez Suárez, secretari general de la Unió General de Tre-
balladors a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00636/10). Grup 
Parlamentari Socialista, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.48. Proposta de compareixença de Xavier Juanto Cu-
siné, secretari general de la Unió General de Treballadors 
del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00562/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

11.49. Proposta de compareixença de Josep Cuscó 
Moyes, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos del Baix 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00563/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.50. Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00566/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-

nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.51. Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00615/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.

11.52. Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comar-
ca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00624/10). Grup Mixt. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.53. Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comar-
ca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00629/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.

11.54. Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comar-
ca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00625/10). Grup Mixt. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.55. Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comar-
ca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00630/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.

11.56. Proposta de compareixença de representants de 
la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00657/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.57. Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00688/10). Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.58. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00568/10). Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.59. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00593/10). Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.
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11.60. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00617/10). Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

11.61. Proposta de compareixença de Josep Puig i Bel-
man, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Des-
centralitzades de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00648/10). 
Grup Parlamentari Socialista, juntament amb un altre di-
putat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.62. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00680/10). Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.

11.63. Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públi-
ques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00569/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.64. Proposta de compareixença de Joan Subirats Hu-
met, de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00570/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.65. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(Confavc) amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00571/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.66. Proposta de compareixença de Jordi Giró Cas-
tañer, president de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00646/10). Grup 
Parlamentari Socialista, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.67. Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso 
Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00572/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.68. Proposta de compareixença de Salvador Esteve, 
president de la Diputació de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00579/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.69. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00671/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.70. Proposta de compareixença de Joan Vintró, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00580/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.71. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local 
de Ciutats i Governs Locals Units o del Congrés de Po-
ders Locals i Regionals del Consell d’Europa amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00581/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.72. Proposta de compareixença de Xavier Rubió, 
membre de la comissió d’experts per a la revisió de l’orga-
nització territorial de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00582/10). 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.

11.73. Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00583/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.74. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00584/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.75. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00585/10). Grup Parlamentari 
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d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.76. Proposta de compareixença de Fina Bartolí Pare-
ra, alcaldessa d’Aiguamúrcia, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00586/10). 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

11.77. Proposta de compareixença de Maite Vilalta, pro-
fessora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00587/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.78. Proposta de compareixença de Rafael Jiménez 
Asensio, professor de dret constitucional de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00588/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

11.79. Proposta de compareixença de Tomàs Font i Llo-
bet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00589/10). Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.80. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00590/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.81. Proposta de compareixença de Carles Farràs, re-
presentant de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00663/10). Grup Parlamentari Socialista, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.82. Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Gent per Valldoreix amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00594/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.83. Proposta de compareixença de Montserrat Turu i 
Rossell, en representació de la plataforma Gent per Va-
lldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals 

de Catalunya (tram. 352-00627/10). Grup Mixt. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.84. Proposta de compareixença de Montserrat Turu 
Rosell, presidenta de l’Associació Gent per Valldoreix, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00649/10). Grup Parlamentari Socialista, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.85. Proposta de compareixença de Jaume Sanmartí i 
Argelich, en representació de la plataforma Gent per Va-
lldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00628/10). Grup Mixt. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.86. Proposta de compareixença de Josep Lluís Sala-
zar, secretari de Gent per Valldoreix, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00650/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.87. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00595/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.88. Proposta de compareixença de Maria Crehuet, pre-
sidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00684/10). Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.89. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00573/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.90. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00596/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.91. Proposta de compareixença de Maria Assumpció 
Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00564/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.92. Proposta de compareixença de la síndica de greu-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 352-00597/10). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

11.93. Proposta de compareixença de M. Assumpció Vilà 
i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00614/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
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na de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.

11.94. Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00565/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.95. Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00598/10). Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.96. Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00613/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.97. Proposta de compareixença de Josep Giné Badia, 
president del Fòrum SD, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00660/10). Grup 
Parlamentari Socialista, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.98. Proposta de compareixença de Josep Giné, presi-
dent del Fòrum SD i síndic de Lleida, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00677/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.99. Proposta de compareixença de Ramon Llorente, vi-
cepresident del Fòrum SD i síndic de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00678/10). Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.100. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00604/10). Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.101. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00605/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

11.102. Proposta de compareixença de Francesc Xavier 
Boya, senador i president de l’Associació Espanyola de 
Municipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00668/10). Grup 
Parlamentari Socialista, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.103. Proposta de compareixença de Javier Gonzalo, ju-
rista de l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00669/10). Grup Parlamentari Socialista, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.104. Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci del Moianès amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 352-00616/10). 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.105. Proposta de compareixença de representants 
dels municipis del Moianès i del Consorci per a la Promo-
ció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00689/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.106. Proposta de compareixença de Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00621/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.107. Proposta de compareixença de Josep Maria 
Aguirre i Font, advocat i professor associat de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00622/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.

11.108. Proposta de compareixença de Robert Casade-
vall i Camps, professor del Departament de Geografia de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00623/10). 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.109. Proposta de compareixença de representants 
de la Comissió Municipal pel Canvi de Comarca de Torà 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya (tram. 352-00626/10). Grup Mixt. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.110. Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
Torruella, professor de ciència política de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00639/10). Grup Parlamentari Soci-
alista, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.111. Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, direc-
tor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00640/10). 
Grup Parlamentari Socialista, juntament amb un altre di-
putat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.
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11.112. Proposta de compareixença de Ramon Plandiura, 
advocat especialitzat en legislació educativa i professor 
associat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00641/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.113. Proposta de compareixença de Joan Antoni Font 
Monclús, professor de dret administratiu de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00642/10). Grup Parla-
mentari Socialista, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

11.114. Proposta de compareixença de Miquel Martínez, 
catedràtic de teoria de l’educació de la Universitat de 
Barcelona i codirector de l’anuari «L’Estat de l’educació 
a Catalunya» del 2013, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00643/10). Grup 
Parlamentari Socialista, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.115. Proposta de compareixença de Fernando Pintado 
Martínez, expert en participació ciutadana, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00644/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.116. Proposta de compareixença de Francesc Caste-
llana Aragay, expert en temes d’ocupació, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00645/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.117. Proposta de compareixença de Núria Carrera Co-
mes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Tre-
ball Social i Assistents Socials de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00647/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.118. Proposta de compareixença de Conxita Sánchez, 
presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llo-
bregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya (tram. 352-00653/10). Grup Parlamentari 
Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.119. Proposta de compareixença d’Ismael Palacín, di-
rector de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00654/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.120. Proposta de compareixença de Narcís Casassa 
i Font, alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00655/10). Grup Parlamentari Socialista, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.121. Proposta de compareixença de representants dels 
grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00687/10). Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.122. Proposta de compareixença de Sixte Galià Turró, 
regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i porta-
veu del grup municipal de Medinyà 1972 - Entesa, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00567/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.123. Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 352-00658/10). Grup Parla-
mentari Socialista, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

11.124. Proposta de compareixença d’Antoni Codina, direc-
tor general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector So cial 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00659/10). Grup Parlamentari 
Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

11.125. Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, 
membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Fami-
liars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 352-00661/10). Grup Parlamentari Socialista, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.126. Proposta de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 352-00662/10). Grup Parlamentari Socialista, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.127. Proposta de compareixença de Roser Bertran, 
representant de l’Associació Catalana de Tècnics d’Edu-
cació de l’Administració Local (Tekhne), amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00664/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.128. Proposta de compareixença de Xavier Esteve, al-
calde de Bassella (Alt Urgell), amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00665/10). 
Grup Parlamentari Socialista, juntament amb un altre di-
putat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.129. Proposta de compareixença de Lluís Bellera, al-
calde de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00666/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.
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11.130. Proposta de compareixença de Llorenç Sánchez, 
alcalde de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00667/10). Grup Parlamentari Socialista, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.131. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00670/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.132. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 352-00672/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.133. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00673/10). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.134. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00674/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.135. Proposta de compareixença del síndic del Con-
selh Generau d’Aran amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 352-00675/10). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.136. Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Mas-
só, síndic de greuges de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-
00676/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.137. Proposta de compareixença de Marta Franch, 
professora titular de dret administratiu de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya (tram. 352-00685/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.138. Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Trayter, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00686/10). Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.

11.139. Proposta de compareixença de representants 
dels municipis de la Cerdanya i del Consell Comarcal de 
la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya (tram. 352-00690/10). Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.

11.140. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
352-00691/10). Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.141. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarren-
ca amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 352-00692/10). Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

11.142. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Mancomunitat La Plana amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya (tram. 352-00693/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

El president

Comencem la sessió de la CAI de 29 de gener de 2014.

Propostes de resolució
acumulades relatives a un nou model de 
l’Administració pública (tram. 250-00658/10, 
250-00659/10 i 250-00660/10) (retirades)

En primer lloc, respecte a l’ordre del dia, crec que al-
guns grups ens han comunicat alguns canvis; la retira-
da d’alguns punts, senyor Fernández?

Daniel Fernández González

Sí, nosaltres voldríem retirar els punts 4, 5 i 6.

El president

D’acord. Després, des del Grup d’Esquerra Republi-
cana ens havien sol·licitat si el punt número 7 es podia 
fer abans de tots els punts que feien referència al Pro-
jecte de llei de governs locals. No sé si hi ha algun in-
convenient que el punt 7 es faci abans de l’11. (Pausa.) 
D’acord, doncs, faríem aquest canvi.

Passaríem, doncs, al que hauria de ser el punt número 
1 de l’ordre del dia de la sessió d’avui de la CAI. No 
sé si cal que fem un repàs de com ha anat aquest te-
ma, perquè com esperàvem avui la compareixença de 
la senyor Alícia Sánchez-Camacho... A aquesta hora 
no tenim constància... De fet, estava convocada a les 
deu i no és aquí. Crec que podem... Si cal, podem re-
passar com ha anat.

Això es va aprovar en aquesta comissió el 10 de juliol, 
es va comunicar el 15 d’octubre i es va enviar una carta 
el 25 d’octubre; posteriorment, l’11 de setembre es va 
fer una trobada de la Mesa i portaveus, on per àmplia 
majoria es va consensuar que calia convocar-los. Des-
prés d’això hi va haver una tramesa del Partit Popular 
a la Mesa del Parlament; per tant, vam esperar la seva 
resposta. I quan la resposta va tornar cap a aquesta co-
missió, doncs, el que es va fer és el que s’havia decidit 
en Junta de Portaveus i, per tant, procedir a aquesta 
convocatòria, que és el que hem fet avui, malgrat que a 
hores d’ara ni per al punt 1 ni en aquest cas per al punt 
2, que és la compareixença del senyor Zaragoza, en te-
nim la presència, malgrat que estaven convocats aquí a 
les deu. D’acord?
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Per tant, en aquest cas, jo crec que el que procediria, 
en tot cas, és... (Santi Rodríguez i Serra demana per 
parlar.) Sí, senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Per a diverses consideracions, senyor president, i qües-
tions fonamentalment d’ordre, no? Miri, la primera és 
que vostè menteix quan diu que no té coneixement de 
si vindrà o no vindrà la senyora Alícia Sánchez-Ca-
macho. I això és així perquè des del nostre grup par-
lamentari li vam adreçar una carta a la presidenta del 
Parlament en la qual se li explicaven els motius pels 
quals consideràvem que la senyora Sánchez-Camacho 
no havia de comparèixer en aquesta comissió pel mo-
tiu pel qual se la va citar.

En segon lloc, perquè en una reunió de la Mesa d’aques-
ta comissió amb els portaveus, i en la qual jo mateix 
exercia de portaveu del Grup Parlamentari Popular, 
els vaig fer saber a vostès i a tots els portaveus dels 
grups parlamentaris que la senyora Sánchez-Camacho 
no compareixeria en aquesta comissió perquè es con-
siderava que no hi havia motius per comparèixer en 
aquesta comissió.

I en la tercera ocasió, en la qual vostè fa una proposta 
d’ordre del dia en què s’inclou la senyora Alícia Sán-
chez-Camacho i la seva compareixença en l’ordre del 
dia d’aquesta comissió, jo mateix li adreço un correu 
electrònic en què li dic que la senyora Sánchez-Ca-
macho no compareixerà i al·lego els motius de la carta 
que vam donar a la Presidència del Parlament.

Per tant, vostè coneixia de sobres, i per tres vegades, 
que la senyora Sánchez-Camacho no compareixeria. 
És per això que, abans de començar la sessió, m’he 
adreçat a vostès, a la Mesa del Parlament, per recrimi-
nar el fet que, tot i sabent que la senyora Sánchez-Ca-
macho no compareixeria en aquesta comissió, hagin 
situat el rètol a la Mesa, que suposo, que imagino que 
forma part més de l’espectacle mediàtic que vostès vo-
len fer que no pas a una voluntat real que hi hagi una 
compareixença o de conèixer el que va passar. 

I si m’ho permet faré públics els arguments pels quals 
considerem que la senyora Sánchez-Camacho no ha 
de comparèixer en aquesta comissió pels motius que 
ha estat citada.

El president

D’acord, gràcies per la seva intervenció. Entenc que ja...

Santi Rodríguez i Serra

Li he demanat permís per explicar els arguments pels 
quals no es produirà la compareixença; que vostè els 
sap, però que crec convenient de fer-los públics, atesa 
l’expectació que vostès mateixos han aixecat.

El president

D’acord. Hi ha més mans aixecades. Per tant, el que 
proposaria jo és, primer, respondre-li les seves afirma-
cions que acaba de fer, perquè crec que pertoca fer-ho 

així, i després obrir un torn en el qual tots els grups 
puguin donar les explicacions pertinents.

A mi m’agradaria, per començar, que retirés la seva 
afirmació sobre el fet que s’està mentint des d’aques-
ta presidència, perquè això, evidentment, no és cert. 
És evident, i jo mateix he anomenat que hi havia una 
carta a la presidenta del Parlament on es demanava 
que aquesta compareixença no..., que no es creia adi-
ent que aquesta compareixença es portés a terme; però 
també té vostè la resposta, on es retornava aquest tema 
a la comissió. I, per tant, la comissió va reunir porta-
veus i amb un ampli acord es va acordar, doncs, que 
això tiraria endavant.

S’han demanat informes jurídics. Crec que els infor-
mes jurídics respecte a aquest tema són molt clars; di-
uen clarament que aquesta compareixença va ser ad-
mesa a tràmit en el seu moment sense que cap grup, ni 
tan sols el Partit Popular, demanés que es reconsiderés 
aquest acord en el moment que es va admetre a tràmit, 
que va ser aprovada en data 10 de juliol, i que la Mesa, 
en el seu moment, va escoltar els portaveus i va acor-
dar incloure la compareixença en un proper ordre del 
dia, que és el que ens trobem avui, i que aquesta com-
pareixença s’acorda i s’ajusta a les atribucions de l’ar-
ticle 48.2 d’aquesta cambra. I, per tant, crec que això 
és molt clar. 

No sé si a vostè li sembla adequat, però també podem 
llegir el correu al qual vostè feia referència i que diu 
que ens va enviar. Perquè el que diu en aquest correu 
és molt diferent del que vostè afirmava fa un moment, 
i va ser degudament respost. I diu: «Amb relació a la 
proposta d’ordre del dia, i atès que en el primer punt 
es demana la compareixença de la presidenta del nos-
tre grup parlamentari, us faig avinent que en data 11 
de desembre vam adreçar una carta a la presidenta del 
Parlament, acompanyada d’un informe jurídic, en la 
qual expressàvem la inadequació de la compareixença 
sol·licitada a les funcions de la comissió que presidiu, i 
demanem la supressió d’aquest punt.»

Per tant, això és molt diferent del que vostè ha afir-
mat, que és que aquesta senyora no vindria. La respos-
ta també és molt clara. Com bé coneix, la presidenta 
va respondre la carta rebuda tot recordant que era una 
compareixença acordada per la comissió, d’acord amb 
l’article 48.2 del Reglament, i que, per tant, la CAI era 
l’òrgan competent per adoptar les decisions compe-
tents. A banda d’això, cal recordar que la sol·licitud de 
compareixença va ser admesa a tràmit sense que cap 
grup en demanés la reconsideració, que va ser vota-
da per majoria, i que la Mesa –i crec que és impor-
tant– va escoltar les opinions dels portaveus el mateix 
dia 11 i existia una àmplia majoria que demanava que 
s’inclogués a l’ordre del dia com més aviat millor.

Crec que això és molt clarificador i que és molt diferent 
del que vostè ha dit, perquè en cap moment s’afirma 
que tenim una comunicació per escrit, i, de fet, aquesta 
Mesa ha estat pendent de si en algun cas s’entrava al-
gun document... I aquest document no ha estat entrat, i 
encara ho hem preguntat, doncs, fa deu minuts.

Per tant, jo crec que aquesta situació és molt clara. I el 
que faríem ara és obrir una ronda per tal que els grups 
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es puguin posicionar. Jo entenc que aquest posiciona-
ment pot ser tant sobre el punt 1 com el punt 2 de l’or-
dre del dia. (Pausa.) Sí? Doncs, pel Grup d’Esquerra, 
senyora Calvet?

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. Bé, és realment lamentable que hà-
gim avui de fer una intervenció davant d’una absèn-
cia com la de la senyora Sánchez-Camacho. Dedicaré 
aquesta primera part d’intervenció a aquesta absència, 
perquè crec que té naturalesa diferent, des del punt de 
vista institucional, de la del senyor Zaragoza, tot i que 
les dues em semblen lamentables.

Pel que fa a les explicacions que acaba de donar el por-
taveu del Partit Popular i la material absència de la se-
nyora Sánchez-Camacho, hem de fer diverses conside-
racions. El cas que ha provocat aquesta petició és un 
cas gravíssim i que posa en qüestió la classe política 
en general. No hi ha hagut cap explicació formal i, en 
canvi, la mateixa senyora Sánchez-Camacho ha fet ús 
d’aquests fets per fer declaracions públiques als mit-
jans de comunicació, per presentar accions legals, per 
retirar-les, i per introduir foscor a un cas, que és un 
cas de clara vulneració de la legalitat i de clara intro-
missió al dret a la intimitat.

Les pràctiques fosques en el modus operandi de la po-
lítica nosaltres volem pensar que han de constituir, al-
menys en el futur immediat, un passat –lamentable-
ment serà un passat recent.

Però la ciutadania necessita explicacions. I la senyo-
ra Sánchez-Camacho, amb la responsabilitat que té en 
aquest Parlament, que ostenta la confiança d’una part 
de la ciutadania catalana, i havent fet pública aquesta 
situació des d’una posició de clar victimisme, no pot es-
cudar-se en el fet que no ha de donar cap explicació i en 
el fet que això és una eina d’oposició política que sobre-
passa la nostra obligació democràtica de transparència.

Li hem ofert una oportunitat per explicar-se institucio-
nalment. Li hem ofert una oportunitat per fer conèixer 
pels canals adequats en aquesta institució els elements 
importants d’aquests gravíssims fets, foscos, obscurs 
i que qüestionen la salut de la nostra democràcia. I és 
per això que lamentem aquesta absència.

No creiem que sigui, aquest fet, el fet essencial d’una 
política d’oposició, ni molt menys; estem treballant en 
po lítiques públiques de molta transcendència per a la 
ciutadania i el més important són aquestes polítiques 
públiques. Però el que no podem silenciar, per qües-
tions de dignitat col·lectiva, per qüestions de transpa-
rència, per qüestions de regeneració democràtica, és 
que ens sembla una ofensa gravíssima a la institució 
del Parlament que un membre rellevant d’aquest Par-
lament, com és el cap d’un grup parlamentari –la se-
nyora Sánchez-Camacho–, hagi fet un menyspreu a 
aquesta oportunitat institucional de venir a donar ex-
plicacions des de la seva versió, des de la seva vivèn-
cia, des de la seva participació directa en uns fets, en la 
condició que ella ens expliqui aquí. I això ho ha negat.

Pel que fa a l’absència del senyor Zaragoza, és evident 
que la seva posició institucional és una altra, però, mi-

rin, i això ho he comentat amb alguns membres del Par-
tit Socialista, si el Partit Socialista té interès a ser pro-
tagonista d’una nova regeneració democràtica a l’Estat 
espanyol i també a Catalunya, si el Partit Socialista es 
considera responsable, en part –tenint en compte també 
els vots que representa–, de fer valdre una nova manera 
de fer política, avui tenia l’oportunitat de venir aquí un 
alt càrrec d’aquest partit a explicar, de forma transpa-
rent i democràtica, la seva versió d’aquests fets obscurs, 
on resulta que l’única versió que tenim és la del cap de 
l’agència de detectius, amb un llibre publicat, on resul-
ta que tothom està esquitxat. I resulta que ningú ha de 
desmentir ni ha de fer valdre aquesta institució per..., el 
mateix que en altres democràcies anglosaxones i con-
tinentals: fer ús del Parlament per donar explicacions 
a l’opinió pública, que en definitiva ens donen a nos-
altres la legitimitat per exercir la nostra feina; perquè 
som representants de la ciutadania i, per tant, el con-
tracte social, la conversa, el diàleg permanent i rendir 
comptes davant de la ciutadania és l’obligació màxima 
de tot polític i de tota política. 

I és per això que nosaltres lamentem profundament 
aquestes absències i reiterem la petició que s’ho repen-
sin i que puguin tornar a comparèixer –si es vol, volun-
tàriament–, per fer ús de la seva llibertat d’expressió, 
també, i de la seva obligació institucional, i per rendir 
comptes en aquesta cambra i a la resta de la ciutadania.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Socialista, senyor Corbacho. 
Endavant.

Celestino Corbacho i Chaves

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-
tats... Senyora Calvet, gràcies pels seus consells, però 
no estem aquí avui per fer un debat sobre els principis, 
ni de vostès ni dels nostres, sinó en tot cas sobre una 
matèria que forma part de l’ordre del dia. Per això, la 
meva intervenció serà molt concreta; però no per molt 
concreta i molt curta deixarà de tenir els arguments su-
ficients pels quals el senyor Zaragoza avui no és aquí.

Quan va sortir per primera vegada aquest tema, va 
haver-hi, en primer lloc, molta confusió. I també van 
sortir moltes persones, arran d’aquesta matèria, d’a-
quest tema, que suposadament uns havien participat 
en la investigació i altres havien estat investigats. I fins 
i tot també els investigadors van fer declaracions con-
tradictòries entre ells mateixos. Des del primer mo-
ment el senyor Zaragoza va manifestar que ell mai, en 
la seva condició de secretari d’organització del PSC 
–tal com consta a les hemeroteques, a través de la ro-
da de premsa que ell mateix va fer– havia fet res al 
marge de la legalitat, i així mateix es va posar a dispo-
sició de la justícia per aclarir tot el que fos necessari.

Això és el relat dels fets en aquell moment. A partir 
d’aquell moment, aquest tema agafa una dimensió me-
diàtica –que no cal recordar-la aquí avui i ara, perquè 
és de tots coneguda– i una forta repercussió pública. 
Tot això va derivar cap a una investigació sota la tu-
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tela judicial, amb la participació del ministeri fiscal i 
la policia judicial. Doncs, bé, en cap moment del pro-
cediment el senyor Zaragoza va ser citat pel jutge en 
qualitat de res. Posteriorment, després, com tots vos-
tès saben, de totes aquestes investigacions portades a 
terme, l’Audiència de Barcelona n’arxiva el cas.

Per tant, si no hi ha cas i si durant tot aquest procés 
mai el senyor Zaragoza va ser citat a declarar per part 
de l’autoritat judicial, la pregunta és òbvia: quin és el 
motiu objectiu pel qual volen que comparegui el se-
nyor Zaragoza? No hi ha un motiu objectiu que justi-
fiqui aquesta compareixença. Puc pensar que el motiu 
és exclusivament polític –i el respecto, però no el com-
parteixo–; per continuar fent soroll sobre una matèria 
que està totalment tancada i liquidada, per a nosaltres.

Per aquest motiu i per no cap altre és pel que avui el 
senyor Zaragoza no té sentit que comparegui davant 
d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Corbacho. Senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Desconec si estem fent els 
punts 1 i 2 conjuntament. Ho desconec, perquè veig 
que només hi ha un rètol. Suposo que deuen tenir 
constància, d’alguna manera, que el senyor Zaragoza 
no compareixerà i per això no han posat el rètol –ho 
pregunto a la Mesa.

El president

En general fem els punts per ordre. Per tant, el que es-
tava preparat és el punt 1...

Santi Rodríguez i Serra

Si, però estem tractant simultàniament els punts 1 i 2.

El president

Si parlem del punt 2, el rètol del punt 2 també deu es-
tar aquí, a punt per col·locar-lo si...

Santi Rodríguez i Serra

Doncs, és una llàstima que no l’haguessin posat tam-
bé a l’inici de la sessió per completar l’espectacle amb 
què ha començat aquesta sessió.

Els arguments pels quals –teòricament, el president 
de la comissió els coneix– sostenim que no ha de te-
nir lloc la compareixença de l’excel·lentíssima senyora 
Sánchez-Camacho són els següents.

En primer lloc, l’article 55.2 de l’Estatut estableix qui-
nes són les funcions del Parlament de Catalunya. 
Aquestes funcions són exercir la potestat legislativa i 
controlar i impulsar l’acció política i de govern. Crec 
que no cal que els recordi que la senyora Sánchez-Ca-

macho no forma part del Govern, i que el control de 
l’oposició tampoc no està entre les funcions del Par-
lament de Catalunya, com durant molt de temps i re-
iteradament el Grup de Convergència i Unió ho va 
denunciar en aquesta mateixa sala i amb motiu d’una 
comissió d’investigació.

En segon lloc, la Resolució 3/X d’aquest Parlament crea 
aquesta Comissió d’Afers Institucionals amb compe-
tències sobre desplegament de l’Estatut, relacions ins-
titucionals, participació, organització administrativa 
de la Generalitat, funció pública, Administració i go-
verns locals, acció comunitària i de desenvolupament 
local, esports, afers religiosos i memorial democràtic. 
Els motius que originen la petició de compareixença 
res tenen a veure amb totes aquestes matèries. Per tant, 
d’acord amb l’article 48 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, la compareixença de l’excel·lentíssima 
senyora Alícia Sánchez-Camacho no pot ser obligatò-
ria, atès que en cap cas els motius de la petició s’ajus-
ten a les competències d’aquesta comissió.

Tampoc el motiu de la petició de compareixença té 
cap relació amb la seva condició de senadora en repre-
sentació d’aquest Parlament. I em permetran que, amb 
relació al cas que ha estat citat, el cas Método 3, els 
recordaré que ella ha estat l’única persona política víc-
tima d’espionatge que ha recorregut a la justícia, i que 
a més a més el demandat ha reconegut la seva culpa, 
i així s’expressa en les diferents sentències judicials. 
(Remor de veus.)

Senyor president, si algun altre membre de la comissió 
té alguna cosa a dir els agrairia que demanessin la pa-
raula, perquè, si no, m’és impossible seguir amb la me-
va intervenció, si hi han altres intervencions paral·leles.

Vull recordar a aquesta comissió que el cas d’espio-
natge de Método 3 ha causat la dimissió d’un càrrec 
del Govern, d’un càrrec de Convergència Democràtica 
de Catalunya; el senyor Xavier Martorell, per si algú 
ho ha oblidat. Els vull recordar a aquells que es la-
menten que no puguem conèixer les interioritats del 
cas de Método 3, que van tenir una magnífica opor-
tunitat per fer-ho. Va ser a la petició de comissió d’in-
vestigació que el nostre Grup Parlamentari, junt amb 
altres grups parlamentaris, vam demanar. I que Con-
vergència i Unió, Esquerra Republicana i Partit Socia-
lista s’hi van negar, votant en contra d’aquesta comis-
sió d’investigació. En una comissió d’investigació, les 
compareixences sí que son obligatòries; no en una co-
missió legislativa i per una matèria que no és objecte 
de la mateixa comissió.

Em permetran també que els recordi altres il·lustres per-
sonalitats del món polític que han estat objecte d’espi-
onatge per Método 3 i que no ha causat la més mínima 
indignació ni problema absolutament a ningú: la vice-
presidenta del Govern, la senyora Joana Ortega; el con-
seller d’Interior, ara conseller d’Empresa i Ocupació, el 
senyor Felip Puig; un expresident de la Generalitat de 
Catalunya, el senyor José Montilla; un exvicepresident 
de la Generalitat de Catalunya, el senyor Josep-Lluís 
Carod-Rovira; un diputat d’aquest Parlament, el senyor 
Joan Recasens, del Grup de Convergència i Unió. Cap 
d’aquests espionatges, que no han estat denunciats, ha 
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preocupat cap altre grup –cap d’aquests espionatges; 
sí que es preocupen per l’única víctima que ha recor-
regut a instàncies judicials per determinar quina és la 
responsabilitat que podia tenir aquella persona que fi-
nalment ha reconegut la seva culpa.

Em permetran que els acabi dient que considerem que 
aquesta situació és d’assetjament polític i d’espectacle 
mediàtic. Aquest és l’ús que alguns de vostès fan de 
les institucions democràtiques; un ús que, per cert, té 
molt poc de democràtic.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Bosch, en-
davant.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Bé, pel Grup d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida ens trobem davant d’un 
fet gravíssim –d’un fet gravíssim. I és gravíssim, fins i 
tot, independentment o al marge dels motius pels quals 
el Parlament va decidir que vingués a comparèixer la 
senyora Sánchez-Camacho o el senyor Zaragoza: el te-
ma de l’espionatge polític. És gravíssim independent-
ment d’això. I és gravíssim també, independentment 
que aquest tema hagi tingut una determinada trajectò-
ria en l’àmbit judicial o no. Perquè el que estem discu-
tint avui aquí és que dos càrrecs públics de Catalunya, 
un vinculat al Congrés dels Diputats, l’altre al Parla-
ment de Catalunya, estan incomplint l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya.

El senyor Rodríguez, quan ha parlat dels articles del 
Reglament, s’ha oblidat d’un article de l’Estatut, que 
és l’article 59.5, que diu literalment: «Els càrrecs pú-
blics i el personal al servei de les administracions pú-
bliques que actuen a Catalunya tenen l’obligació de 
comparèixer a requeriment del Parlament.» Un diputat 
és un càrrec públic. Una diputada al Parlament, o se-
nadora, és un càrrec públic. I, per tant, estan obligats 
a comparèixer, independentment de les raons que pu-
guin tenir per estar-hi d’acord o no, a requeriment del 
Parlament. I, en aquest sentit, també s’han de respec-
tar les regles del joc. I quan el PP ha fet un escrit en 
què ha al·legat que no creia que fos necessari venir, i 
quan els Serveis Jurídics del Parlament han donat la 
raó a aquesta comissió, dient que sí que tenia obliga-
ció de venir la senyora Sánchez-Camacho, i quan la 
Mesa ho ha acordat així, ens sembla que és trencar 
també aquest criteri, que cal respectar la democràcia 
i les regles de joc, el fet de no fer cas dels criteris dels 
Serveis Jurídics quan al Grup Popular no li interessa.

Per tant, estem davant d’un incompliment de l’Estatut. 
I, en aquest sentit, nosaltres proposem a la Mesa que es 
doni trasllat a la Mesa del Parlament d’aquest incom-
pliment d’aquests dos càrrecs públics, perquè la Me-
sa del Parlament pugui estudiar les accions que pugui 
prendre, en definitiva, davant d’aquest incompliment.

Ara bé, nosaltres també comuniquem avui que en 
aquests moments ja hem entrat, constatada l’absència 
de la senyora Sánchez-Camacho, una proposta de re-
solució al Registre del Parlament, en què demanem, 

en què plantegem dues coses. Una, que el Parlament 
reprovi l’actuació de la senyora Sánchez-Camacho, en 
tant que té l’obligació, com a diputada, de complir allò 
que diu l’Estatut d’autonomia. 

I un segon punt en què li demanem la dimissió com a 
senadora en representació del Parlament. Nosaltres no 
podem cessar una senadora que ja ha estat nomenada, 
però sí que li’n podem demanar la dimissió, perquè 
una de les primeres obligacions d’una senadora desig-
nada per aquest Parlament és complir les obligacions 
que l’Estatut dóna als càrrecs públics per tal de com-
plir l’Estatut i respectar les decisions del Parlament.

I jo crec que el Partit Popular no està valorant correc-
tament la importància del que està passant avui. Per 
ells és un tema mediàtic, és un tema d’una certa con-
xorxa... Sí, sí, però vostès no estan valorant el signifi-
cat profund polític que té avui l’absència de la senyora 
Sánchez-Camacho. Perquè a partir d’aquest moment 
la senyora Sánchez-Camacho, i de retruc el PP, perden 
tota la legitimitat per exigir a ningú que compleixi la 
legislació vigent. Perquè ahir mateix la senyora Sán-
chez-Camacho amenaçava que el Govern podia apli-
car l’article 155 de la Constitució si el Govern de Ca-
talunya feia determinades actuacions. Doncs, bé, avui 
la senyora Sánchez-Camacho està incomplint un ar-
ticle de l’Estatut d’autonomia plenament vigent i que 
l’obligaria a ser avui aquí. I, per tant, des d’aquest punt 
de vista, es corrobora una cosa que tenim molt clara: 
el Grup Popular, independentment de tot el que va fer 
contra l’Estatut, a aquells articles que avui estan en vi-
gor de l’Estatut tampoc hi donen la més mínima im-
portància. Hi ha un article que obliga els càrrecs pú-
blics a ser avui aquí, i aquest incompliment deixa en 
una posició molt fumuda el Grup Popular per exigir 
mai més res a l’hora de complir la legislació vigent.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Bosch. Senyora Mejías, el seu 
torn.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, senyor president. Jo coincideixo amb molts 
dels intervinents avui, en aquesta comissió, en el fet 
que estem davant d’un dels fets més deplorables que 
han passat a la política catalana. Com a conseqüència 
de la transcendència d’aquests fets, es va posar sobre 
la taula que hi havia persones que espiaven polítics per 
extreure informació i utilitzar-la amb interès personal 
o partidista en contra d’altres polítics, i que a més a 
més això ho feien des de totes les formacions políti-
ques. I crec que això mereix una explicació –mereix 
explicació–, i molt especialment explicació per part de 
la senyora Camacho, perquè en aquest cas va trans-
cendir que havia tingut coneixement de determinades 
actituds o determinats fets que podien ser constitutius 
de delicte i que era necessari investigar-los.

I aquest silenci jo crec que la fa culpable –més culpa-
ble que víctima. I, per tant, jo crec que farien bé, els 
senyors del PP, de deixar de situar-la com una vícti-
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ma quan en realitat el que hauria de fer és venir a do-
nar explicacions. Jo no crec que sigui tan difícil. O és 
que té alguna cosa a amagar, per no venir a donar ex-
plicacions? És el que no s’entén. Perquè, al cap i a la 
fi, ningú l’obligarà a explicar més enllà del que pugui 
explicar. Però hi han coses que necessiten explicació. 
I crec que ella hauria de fer, per respecte a la institució 
a què pertany –sobretot per respecte a la institució a 
què pertany–, una explicació dels fets.

Igual que ho ha de fer el senyor Zaragoza. Perquè mi-
ri, senyor Corbacho, a mi em sembla molt bé que es-
tigui tancat des del punt de vista judicial, però és que 
les raons judicials no són les mateixes que les polí-
tiques, i crec que tots hem de saber exactament d’on 
surten aquests espionatges, qui els paga i per què es 
fan servir. Perquè crec que això està fent mal a la po-
lítica catalana –està fent molt mal a la política cata-
lana–; l’ha situada en un escàndol de dimensions in-
commensurables i a més a més ha posat en dubte la 
manera de fer política a Catalunya. I crec que estem 
davant d’un dels grans escàndols de la vida política, 
que no tindrà solució.

Perquè, a més a més, aquí hi ha un pacte de silenci 
entre tothom. Perquè, a la vegada que el senyor Bosch 
deia o posava en dubte la possibilitat que en un fu-
tur es compleixi la llei per part de segons qui, a mi el 
que em preocupa, i encara és més..., és que quan han 
tingut vostès –tots els grups parlamentaris d’aquesta 
cambra– l’oportunitat que aquestes compareixences es 
compleixin a través d’una comissió d’investigació que 
el nostre grup va sol·licitar i per a la qual va demanar 
suport, tots van callar –tots van callar– i van fer pacte 
de silenci perquè aquí no vingués segons qui a donar 
també explicacions del que havia estat fet. 

Igual que el dia que va venir el director d’Institucions 
Penitenciàries, com a màxim responsable d’aquests 
indicis d’espionatge; va respondre el que va voler, però 
no va aclarir cap de les qüestions que se li van pregun-
tar. En una comissió d’investigació, el Reglament del 
Parlament els obligaria a venir. I, a més a més, en cas 
que es neguessin a venir hi hauria instruments jurídics 
perquè el ministeri fiscal els fes venir a comparèixer. 

Per tant, jo els convido que es repensin la creació 
d’aquesta comissió d’investigació que posi aigua clara, 
que aclareixi quins han estat aquests fets d’espionatge 
polític a la política catalana, i que posin claredat a una 
situació que jo crec que ens ha fet avergonyir a tots, 
i molt especialment a aquells que han format part de 
governs i han estat al capdavant d’institucions que han 
dut a terme aquests espionatges.

Jo crec que és vergonyós que en aquests moments rei-
terem la petició de compareixença de persones que es 
neguen –amb una clara falta de respecte a la institució 
a què pertanyen– a venir, i no tinguem cap instrument 
per fer venir no només la senyora Sánchez-Camacho, 
sinó a tots els altres que han estat implicats en aquests 
espionatges; fer-los venir i aclarir aquests fets, que són 
del tot vergonyosos i reprovables.

Per tant, des del nostre grup tornarem a presentar aques-
ta sol·licitud de comissió d’investigació, perquè creiem 
que aquests fets, des de tots els punts de vista, també 

des de les informacions que va obtenir la senyora Sán-
chez-Camacho en una determinada conversa, necessi-
ten ser aclarits. I es necessita aquí la compareixença de 
representants polítics de totes les formacions polítiques.

I, per tant, exigirem que aquestes compareixences es 
produeixin, que s’esclareixin els fets, i ho farem a tra-
vés, novament, de la sol·licitud d’una comissió d’in-
vestigació, que és la que ens donarà instruments re-
glamentaris i jurídics per fer venir aquí les persones a 
comparèixer i per aclarir aquests fets.

Res més.

I moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Mejías. Pel Grup de Conver-
gència i Unió, senyor Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Només per fer una intervenció 
que..., d’alguna manera i des de la nostra perspectiva, 
avui, el que han fet la senyora Sánchez-Camacho i el 
senyor Zaragoza és..., pèrdua i deixar de creure en la 
dignitat política, no només personal, de qui exerceix 
la política, sinó que a més a més hi ha una problemàti-
ca i una greu afectació del que és la dignitat institucio-
nal del Parlament de Catalunya.

Si un és diputat i ha estat votat per exercir la respon-
sabilitat política al Parlament de Catalunya, el que és 
lògic, normal, i el que és ètic i moral és comparèixer 
al Parlament de Catalunya quan així se sol·licita. Més 
enllà d’això, en el cas de la senyora Sánchez-Camac-
ho és evident que a més a més exerceix, tal com ha 
comentat el portaveu del Partit Popular, en el seu no-
menament institucional com a excel·lentíssima senyora 
Sánchez-Camacho..., ho fa i és excel·lentíssima en tant 
que senadora autonòmica també votada per molts di-
putats d’aquesta cambra.

Per tant, des d’aquest punt de vista, una de les qües-
tions que ja posem sobre la taula, de forma dràstica 
i radical, és que la senyora Sánchez-Camacho posi el 
seu càrrec de senadora autonòmica sobre la taula; dei-
xi aquest càrrec i, en tot cas, que el Partit Popular de-
cideixi quina ha de ser la persona que la substitueixi. 
Perquè, d’alguna manera, el que entenem és que si la 
senyora Sánchez-Camacho és senadora autonòmica, 
votada per aquest Parlament, és obvi que ha perdut, 
des d’aquesta perspectiva, la confiança de gran part 
del Parlament de Catalunya.

Més enllà d’aquesta qüestió que té a veure amb la per-
sona de l’Alícia Sánchez-Camacho, és obvi –que ja se 
n’ha fet esment– que tenim un problema des d’un punt 
de vista polític, que en aquest moment es fa especial-
ment transcendent i greu pel moment que el país en 
general viu i sobretot per la dignificació de la política 
en general. És a dir, en un context de desafecció polí-
tica evident, objectiva –a més, empíricament acredita-
ble a través de moltes enquestes–, és obvi que aquestes 
actituds no ajuden en cap cas a millorar la imatge de 
la política, a dignificar-la i, d’alguna manera, a fer que 
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la ciutadania entengui que el que està succeint al Par-
lament de Catalunya l’afecta molt i molt directament.

S’ha fet esment també d’una altra qüestió que té a veu-
re amb l’excusa que ha donat el senyor Rodríguez res-
pecte al fet que la senyora Sánchez-Camacho no com-
pareix perquè ells havien proposat –i alguns grups ho 
havien fet– una comissió d’investigació al Parlament 
de Catalunya. Ja li ho dic des d’ara de forma expres-
sa: nosaltres estem d’acord amb una comissió d’inves-
tigació en què vingui absolutament tothom que estigui 
implicat en la qüestió de l’espionatge polític, des del 
ministre de l’Interior a totes aquelles persones, a més 
a més, que han format part d’aquesta qüestió. 

Avui mateix, en un diari digital –El Confidencial– que 
moltes vegades serveix al Partit Popular per fonamen-
tar algunes de les seves intervencions, apareix un titu-
lar que fa referència a l’existència d’un comissari polí-
tic, nomenat pel senyor Fernández Díaz, precisament 
per fer determinats informes que tenen a veure amb 
l’activitat política a Catalunya. Per tant, si hem de fer 
una comissió d’investigació, fem-la, però que vingui 
absolutament tothom que tingui a veure amb la qües-
tió que estem tractant, que les designacions o les pro-
postes de compareixença no tinguin un caire, des d’a-
quest punt de vista, esbiaixat. 

La salut democràtica d’un país depèn, evidentment, de 
la qualitat ètica dels seus representants polítics. I, de 
fet, en un estudi que han fet uns professors d’univer-
sitat, que a més a més el van aportar al Parlament de 
Catalunya fa un parell d’anys, es deia que l’honestedat, 
l’exemplaritat, l’equitat, la transparència i la participa-
ció són elements necessaris per respondre èticament 
davant la societat per part de la política. I «respec-
te» –ja hi he fet referència abans– no vol dir només 
respectar les persones, sinó també una cosa més im-
portant, més transcendent i més profunda, que és res-
pectar certament les institucions d’aquest país, i espe-
cialment el Parlament de Catalunya, que és l’espai on 
estan representats els ciutadans del nostre país.

I quan parlem de responsabilitat, també ho és assumir-la 
públicament, fins i tot quan es cometen errors. És a dir, 
si... El senyor Corbacho ha fet referència a una qüestió 
que té a veure amb el fet que no hi ha cas. És a dir, hi ha 
cas, certament. Hi ha un cas que ha quedat reflectit en 
moltes de les publicacions que s’han fet als mitjans de 
comunicació, i a més a més hi ha cas també perquè des 
d’un punt de vista polític s’ha fet ús d’aquesta situació. 

Però és cert que aquí no estem al jutjat. Aquí no jut-
gem a ningú. Només demanem que vinguin les perso-
nes directament implicades en aquesta qüestió i que 
donin les seves explicacions. Perquè segurament hau-
ria servit, aquesta intervenció o compareixença, per 
donar informació que no donaria peu a tants dubtes. 
És a dir, precisament venir aquí al Parlament serveix 
per treure dubtes, per plantejar les qüestions que tin-
guin a veure amb aquesta qüestió. I ja s’ha dit també, 
el que és més important és que la persona directament 
afectada pugui donar les seves explicacions. Aquí no 
es ve a parlar només i a forçar ningú perquè expli-
qui el que no vol explicar; explicarà clarament el que 
aquella persona tingui interès a explicar.

De fet, hi havia cas, fins al punt que –és evident que hi 
havia cas–, en un moment determinat, sobretot la se-
nyora Sánchez-Camacho, que és qui més s’ha prodigat 
en els mitjans de comunicació des d’aquesta perspecti-
va, va dir públicament que arribaria fins al final de no 
se sap ben bé quin procés. Molt bé, aquest procés es 
va acabar, i això és objectiu; és empíricament demos-
trable també que es va acabar quan es va arribar a un 
acord extrajudicial en què hi havia un pagament de vui-
tanta mil euros per deixar tancat definitivament aquest 
assumpte. 

Però més enllà de la qüestió judicial, hi insisteixo, hi 
ha una problemàtica i una gravetat que té a veure amb 
les institucions. I un, si participa activament d’una ins-
titució, ha de, d’alguna manera, respectar-la i tenir, 
des d’aquest punt de vista, respecte institucional al 
Parlament de Catalunya i a tots els diputats.

Quan es parla de codis ètics a nivell formal, és molt 
possible que els polítics tinguem tendència a esta-
blir-los, però en cap cas que ens vinculin de forma ex-
pressa. Entenem, des d’aquest punt de vista, que l’ètica 
i la moral han de ser el frontispici de l’activitat políti-
ca, i en aquest cas és evident que l’exemple no serveix.

Deia –i per finalitzar la meva intervenció– que..., Sal-
vador Espriu en La pell de brau deia que, en un mo-
ment determinat, «si et criden a guiar / un breu moment 
/ del mil·lenari pas / de les generacions, / aparta l’or, / 
la son i el nom. / També la inflor / buida dels mots, / 
la vergonya del ventre / i dels honors.» Per tant, el que 
demanem nosaltres, des d’aquesta perspectiva, és que 
un ha de ser responsable i respectuós des d’un punt de 
vista institucional. Si s’han de donar explicacions és 
en el Parlament de Catalunya. On, si no? On està re-
presentada la sobirania popular, sinó al Parlament de 
Catalunya? 

I, per tant, des d’aquesta perspectiva, avui, certament 
–ja s’ha comentat per algun altre responsable d’altres 
partits que han intervingut– és un dia especialment 
trist des d’aquesta perspectiva, des d’una perspectiva 
política i des d’una perspectiva institucional.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Acabat aquest torn... 
(Jaume Bosch i Mestres demana per parlar.) Sí, tren-
ta segons.

Jaume Bosch i Mestres 

No, menys, president; només per deixar constància, 
per unes referències que ha fet la senyora Mejías, que 
quan es va proposar la comissió d’investigació sobre 
aquest tema el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa va votar afirmativament.

El president

Gràcies, senyor Bosch. (Gemma Calvet i Barot dema-
na per parlar.) Sí, senyora Calvet, trenta segons.
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Gemma Calvet i Barot

Sobre aquest aspecte, per aclarir-ho també. Nosal-
tres ens hi vam oposar perquè esperàvem que aques-
ta oportunitat fos aprofitada. A la vista de la situació, 
nosaltres ens adherim a la proposta del mateix porta-
veu de Convergència i Unió, d’estar oberts a la creació 
d’aquesta comissió d’investigació.

El president

D’acord. Doncs, acabada la ronda d’intervencions, 
crec que des de la Mesa, en tot cas, per si a algú li 
queda algun dubte, el que sí que els faríem arribar és 
l’informe fet pels serveis jurídics d’aquesta cambra so-
bre el tema de la compareixença. Recollim la petició 
que feia a la Mesa el Grup d’Iniciativa i, per tant, ho 
parlarem a la Mesa.

Proposta de resolució 
sobre la creació d’una subcomissió 
de funció pública i organització de 
l’Administració (tram. 251-00003/10)

Tanquem els punts 1 i 2, i passaríem, doncs, al punt 
número 3, que és la Proposta de resolució sobre la cre-
ació d’una subcomissió de funció pública i organitza-
ció de l’Administració.

Daniel Fernández González

Gràcies, senyor president. L’article 53 del Reglament 
del Parlament estableix que les comissions legislatives 
poden constituir un màxim de tres subcomissions es-
pecialitzades per tenir sessions informatives i compa-
reixences. És evident que si hi ha una comissió que 
té un treball especialment ampli i especialment trans-
versal al nostre Parlament és aquesta, és la Comissió 
d’Afers Institucionals. 

En aquest marc és on el Grup Socialista realitza avui la 
proposta de crear una subcomissió –vull recordar que 
en la CAI, en aquests moments, no hi ha cap subcomis-
sió creada– sobre funció pública i organització de l’Ad-
ministració, que pugui entrar en profunditat a avaluar 
la situació actual dels treballadors públics i l’estructura 
de l’Administració a Catalunya, i a debatre i aprovar, si 
escau, propostes de millora en aquests àmbits.

Per què una subcomissió en l’àmbit de la funció pú-
blica i de l’organització de l’Administració? És evident 
–sovint s’ha dit– que la creació del nostre autogovern a 
principis dels vuitanta –i, per tant, la creació d’una no-
va administració– no va ser una oportunitat aprofitada 
al cent per cent per crear una administració que tin-
gués elements clarament diferencials respecte a altres 
administracions –i em refereixo a l’Administració Ge-
neral de l’Estat. Sovint s’ha dit que, d’alguna manera, 
alguns dels vicis, eh?, o de les característiques que te-
nia l’Administració de l’Estat després es van repetir en 
l’Administració del nostre autogovern. Per tant, d’algu-
na manera, si em permeten, una oportunitat perduda.

Ara estem davant la crisi econòmica més rellevant des 
dels anys setanta. I és una crisi econòmica que obliga 
el conjunt de les administracions públiques a fer un 

esforç de reforma, regeneració..., de canvi –de canvi 
en profunditat. I, per tant, valdria la pena que aquest 
esforç que s’està fent es fes també amb la voluntat no 
únicament de fer retallades en l’àmbit de les prestaci-
ons o dels sous, dels salaris dels treballadors públics, 
sinó també amb l’afany de fer una reforma que posi 
l’Administració al servei també d’aquesta recuperació 
econòmica. És a dir, d’alguna manera, aprofitar també 
aquesta crisi per canviar allò que s’ha de canviar a la 
nostra Administració. 

I el que estic dient ho dic jo i també ho va dir la con-
sellera quan va comparèixer en la seva primera inter-
venció en aquesta comissió per explicar els objectius 
d’aquesta legislatura. I vull recordar dos elements de 
la seva intervenció. Quan deia: «La reforma de l’Ad-
ministració de la Generalitat, que és on pivotarà una 
part molt important d’aquesta legislatura i que ens ha 
de preparar per al futur i per als propers reptes del 
nostre país, que no són altres que la reforma i la con-
solidació d’una administració pública catalana moder-
na, eficaç, de prestigi, que exerceixi les seves compe-
tències oferint sempre el màxim nivell al ciutadà.»

En aquest context, el mateix Govern va impulsar una 
comissió d’experts per a la reforma de l’Administra-
ció pública i el sector públic, presidida pel senyor Gui-
llem López Casasnovas. Una comissió d’experts que 
va aprovar un document especialment rellevant i inte-
ressant i que, d’alguna manera, enteníem nosaltres que 
era la guia amb la qual s’havia d’aprofundir en una fu-
tura reforma de l’Administració catalana.

També la consellera va fer una reflexió en aquest sentit 
en aquesta compareixença i respecte a aquest informe 
va afirmar: «Les seves reflexions, sens dubte, consti-
tuiran un criteri d’enorme valor per bastir el procés 
de reforma de l’Administració de la Generalitat i del 
sector públic, que prevegi, per exemple, la llei d’orga-
nització de l’Administració de la Generalitat i de les 
seves entitats, la llei de la funció pública i la llei del 
directiu públic.»

Doncs, bé, ha passat un any de legislatura i ni tenim 
coneixement d’aquestes lleis ni tenim coneixement 
que, com a conseqüència d’aquest informe, hi ha-
gi una política realment reformista en el conjunt de 
l’Administració pública catalana. En aquest sentit, po-
dríem dir que, a hores d’ara, més que reformes el que 
hi ha hagut a l’Administració catalana són retallades; 
les reformes s’han convertit únicament en retallades. 
I sovint aquestes retallades s’han fet amb manca de 
diàleg amb els protagonistes d’aquestes reformes, que 
són, evidentment, els funcionaris, els empleats pú-
blics, els servidors públics del nostre país.

En aquestes circumstàncies en les quals aquest impuls, 
aquest anhel reformista de l’actual Govern, doncs, no 
té cap plasmació; en aquestes circumstàncies en les 
quals la funció pública pateix, hi insisteixo, en aquests 
moments bàsicament una política de retallades i no de 
reformes; en aquestes circumstàncies en les quals la 
crisi econòmica ens hauria d’obligar a reformar l’Ad-
ministració per fer-la més operativa i més útil, preci-
sament, per a la sortida d’aquesta crisi, creiem que la 
creació d’una subcomissió en aquesta comissió... Se-
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gurament no serà la solució definitiva, però –per què 
no?– pot ser un bon element, un bon instrument amb 
el qual els grups parlamentaris puguin també fer apor-
tacions al Govern, amb el qual hi hagi una interlocu-
ció entre Govern, grups parlamentaris i protagonistes 
d’aquestes reformes, i amb el qual, d’alguna manera 
també, el Parlament, a través nostre, a través d’aques-
ta comissió, es compromet a tenir un paper més actiu 
en un tema en el qual el Govern s’ha compromès, però 
malauradament a hores d’ara encara no ha fet res.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Per al posicionament per part 
dels grups parlamentaris, començarem per Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Bé, està clar que compartim la pre-
ocupació del senyor Daniel Fernández respecte al fu-
tur del sector públic, les necessitats de reforma i tam-
bé, doncs, els molts reptes legislatius que tenim d’ara 
endavant i que, bé, se’ns van anunciar en la darrera 
compareixença de la vicepresidenta i, de fet, entenem 
o esperem que això comenci a agafar forma de mane-
ra pràcticament immediata.

Malgrat això, ens sembla, primer, que en aquesta co-
missió el ritme que s’ha anat seguint respecte a tots els 
temes de funció pública ha sigut el correcte; les compa-
reixences també. En aquesta legislatura ja s’han c reat 
en aquesta cambra set subcomissions, quan en tota 
l’anterior se’n van fer quatre i en l’anterior se’n van fer 
només tres. I, per tant, ens sembla que no havent-hi un 
problema d’excessiva densitat, doncs, tenim la possibi-
litat de continuar-ho fent en aquesta mateixa comissió. 
A més a més, ens sembla que aquests reptes legislatius 
que tenim d’aquí en endavant faran que en un període 
molt breu de temps tinguem ponències treballant-hi.

És evident que la reflexió és important i també que és 
un tema en el qual no ens tanquem en banda, sinó que, 
en tot cas, més endavant valoraríem la possibilitat que 
aquesta subcomissió es pogués tirar endavant. Ara no 
veiem clar que sigui el moment més oportú i, per tant, 
no hi votaríem a favor.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Per part del Grup del Partit 
Popular...

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Compartim la preocupació 
que expressa el Grup Socialista amb relació a la funció 
pública i a la situació que ha anat vivint al llarg de tots 
aquests anys de situació de crisi i que, evidentment, ha 
tingut una repercussió important en moltíssimes per-
sones; són molts els catalans i catalanes que han per-
dut el seu lloc de treball, i són molts altres també els 
treballadors, i entre ells els treballadors públics, que 
han vist reduir, per un costat, els seus salaris, per altra 
banda, també les seves condicions laborals. I, per tant, 

creiem que, efectivament, especialment quan a Cata-
lunya aquesta afectació sobre la funció pública veiem 
que s’allarga més que no pas s’allarga en altres comu-
nitats espanyoles, és absolutament del tot adequat que 
en el si d’aquesta comissió –que recordo que és d’im-
puls i de control al Govern de la Generalitat–, doncs, 
es pugui constituir una subcomissió per treballar espe-
cíficament tot allò que fa referència a la funció pública.

Nosaltres donarem suport a la creació d’aquesta subco-
missió, perquè entenem que aquesta –el funcionament 
del Govern de la Generalitat, el funcionament de l’Ad-
ministració de la Generalitat– és l’activitat a la qual 
hem de dedicar els nostres esforços. Malauradament, 
veiem que hi hauran altres grups, els que donen suport 
al Govern, que prefereixen que aquesta comissió faci 
coses que no li corresponen, com investigar l’oposició.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Per part del Grup d’Iniciativa 
per Catalunya...

Marc Vidal i Pou

Gràcies, senyor president. Doncs, a nosaltres també 
ens sembla pertinent la proposta. I ens sembla perti-
nent per diverses raons. La primera és que una gran 
part de temes que s’han tractat en aquesta comissió, 
que tracta de temes diversos, han estat referits preci-
sament al tema que ens ocupa, que és el tema de la 
funció pública. Com tots sabem, és una temàtica que, 
a partir de les retallades, tal com es deia per aquí, de 
la manca de negociació, tal com també s’ha dit, amb 
el funcionariat, està provocant sovint multitud de de-
mandes i multitud de propostes.

Però no només això, sinó que, a més a més, pendents 
com estem –i havent-ho manifestat el mateix Govern– 
de la voluntat de reformar l’Administració pública de 
Catalunya, i pendents com estem d’allò que hem dit 
molts grups també, que calia introduir tota una sèrie 
de millores..., entre elles el debat de la Llei de funció 
pública, que permetés una millor adequació de la fun-
ció pública de Catalunya, que donés seguretat laboral 
als treballadors de la funció pública, i que al mateix 
temps treballés per a una millor eficiència en aquell 
servei i aquella atenció que es dóna a la ciutadania.

Sens dubte, tot això és evident que generarà debat, 
molt més debat que el que tenim fins ara, i genera-
rà propostes específiques. I, per tant, entenem que té 
tot el sentit que es tractin en una comissió específica 
els assumptes que afecten l’empresa més nombrosa de 
Catalunya i que, a més a més, té relació amb absolu-
tament tota la ciutadania del nostre país. Per tant, en-
tenem, entre altres coses, que fóra bo que tingués una 
certa rellevància simbòlica i la hi donaria el fet de cre-
ar aquesta subcomissió.

Per tant, tant a nivell funcional com a nivell visual, 
creiem que seria interessant que es pogués crear. I, per 
tant, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.
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El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans...

Carina Mejías Sánchez

Sí, gràcies, senyor president. Si algun dels temes ha 
tingut prioritat en el treball parlamentari del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, precisament, ha estat la 
transformació de l’Administració pública, com una 
de les prioritats necessàries en un moment de crisi 
econòmica i en què, per tant, la ciutadania el que de-
mana és una reducció del sector públic, una reducció 
d’aquells àmbits del sector públic que eren més pres-
cindibles, per tal de garantir una rebaixa del seu cost i 
també per fer-lo més eficaç, més eficient, més accessi-
ble i sobretot més sostenible, i d’aquesta manera tam-
bé afegir l’interès per la situació laboral que viuen els 
treballadors de la funció pública en aquests moments, 
com a conseqüència de les mesures d’austeritat que 
s’estan aplicant sobre l’Administració.

Per tant, nosaltres hem insistit molt, en reiterades ini-
ciatives parlamentàries, en la necessitat de dur a terme 
una reforma de l’Administració pública amb caràcter 
integral. En això coincidim amb moltes de les afirma-
cions o de les apreciacions que han fet en l’informe 
d’experts que ara mateix exhibia el senyor Fernández, 
que parlen que l’Administració catalana és una admi-
nistració que té unes grans deficiències que s’han de 
posar al dia i que s’han de posar al servei de les perso-
nes i de les empreses.

Hi havia, per exemple, un dels experts que va consi-
derar que tenia un disseny que no s’adequava a les ne-
cessitats actuals, que era massa burocràtica, que estava 
mancada de transparència, que era poc àgil i inflexible. 
I, per tant, hem de posar remei a aquesta situació, no?

És per això que nosaltres hem presentat reiterades ini-
ciatives en el sentit de fer una reforma des de tots els 
àmbits: des de l’organització de l’Administració públi-
ca a Catalunya, i també des de la situació de la funció 
pública com a treballadors al servei del sector públic. 
I ens sembla important que quedi clar que el nostre ob-
jectiu és aconseguir una administració al servei dels 
ciutadans i les empreses més àgil, més eficient, i so-
bretot més sostenible des del punt de vista econòmic.

I per això hem presentat totes aquestes iniciatives, una 
de les quals justament es va presentar fa dos plens en 
forma de moció parlamentària, en la qual demanàvem 
ja la creació d’aquesta comissió parlamentària per tal 
d’analitzar la reforma de l’Administració i de la funció 
pública, per tal d’acordar un model que sigui consen-
suat i que faci superar aquests processos electorals en 
els quals, quan hi ha canvi de govern, el que s’inten-
ta és adaptar l’Administració pública als interessos del 
partit que governa. I, per tant, nosaltres el que volíem 
era un model que tingués una visió a llarg termini i 
que permetés donar resposta a les inquietuds que hi 
han en aquests moments sobre la nova fórmula que ha 
d’adquirir l’Administració pública. 

I així ho vam presentar en un dels punts de la moció 
i, curiosament, el Grup Parlamentari Socialista ens va 

esmenar aquesta proposta i ens va dir que, en comp-
tes de crear aquesta comissió d’estudi, el que s’havia 
de fer és presentar, abans de final de març de 2014, 
un conjunt de projectes de llei, en els quals nosaltres 
no confiem i, a més a més, en els quals també hi han 
alguns dels experts que tampoc hi confien. Perquè en 
aquest informe d’experts el que van comentar és que 
el canvi de l’Administració pública no es pot fer des 
d’un abast de reforma integral de lleis que li donin..., 
no ho sé, que sigui més farragosa i que faci més difícil 
la reforma, sinó donar-li flexibilitat a través d’un can-
vi de model, però que la faci més àgil i adaptable a les 
noves circumstàncies.

Per tant, nosaltres, sincerament, ens afegim a aquesta 
proposta de crear aquesta subcomissió, perquè ente-
nem que arribar a un acord entre tots els grups polítics 
per entendre l’Administració pública d’una determina-
da manera i acordar un model que superi els processos 
electorals ens sembla molt important, i sobretot donar 
a la funció pública el lloc que mereix com a eina fona-
mental al servei dels ciutadans i les empreses. I espe-
rem que en aquest cas hi hagi més grups parlamenta-
ris que s’hi afegeixin i que puguem crear-la, per tal de 
garantir un consens en aquesta organització del fun-
cionariat i de l’Administració a Catalunya.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora diputada. Per part del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió...

Annabel Marcos i Vilar

Sí, gràcies, president. Avançar-los que no donarem su-
port a aquesta petició per diversos motius. Un de prin-
cipal i que tenim sobre la taula és que crear aquesta 
subcomissió en temes tan específics com poden ser... 
La reforma general, com ha comentat la diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, la reforma integral 
de la funció pública no es pot fer a base de la crea-
ció d’una comissió. No tindria sentit abraçar la reforma 
que s’ha endegat des del Govern a base d’una comissió.

Un altre dels motius també seria que són els agents so-
cials, són els sindicats, els qui han d’arribar a acords 
que realment puguin abastir les necessitats que tenen 
els treballadors públics ara com ara. Per tant, la refor-
ma a la qual des del Govern s’està plantejant arribar 
–i s’hi arribarà– s’ha de fer des del punt de vista de la 
pràctica del Govern diària amb els agents socials. 

A totes les intervencions s’ha fet esment del comitè 
d’experts de la funció pública, que es va crear, recor-
dem-ho, a principis d’aquesta legislatura, i que, tal com 
va anunciar el president de la Generalitat en el debat de 
política general, hi havien uns principis clau que s’ha-
vien de seguir, i que era voluntat del Govern que du-
rant aquesta legislatura es pogués donar llum a la refor-
ma de l’Administració amb el debat necessari i també 
aconseguir el consens necessari, per tres vies que es 
demanen des del comitè d’experts: una, definir el mo-
del de la funció pública catalana; la segona, la redacció 
de l’avantprojecte de la llei de direcció pública profes-
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sional de Catalunya, i la tercera, l’avantprojecte de llei 
d’organització de l’Administració de la Generalitat.

També tenir en compte que hi van haver una sèrie de 
resolucions que es van aprovar al debat de política ge-
neral; en concret, la resolució conjunta que van presen-
tar el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana amb 
Convergència i Unió, així com la transaccional pre-
sentada per Convergència i Unió, Esquerra Republica-
na i Grup Parlamentari de Ciutadans. Això demostra 
que quan hi ha voluntat de treball conjunt i quan hi ha 
voluntat d’arribar a tenir un consens, s’hi pot arribar.

Aquestes resolucions també insten el Govern a treba-
llar en aquest sentit i, per tant, donem per fet que la re-
forma es farà dintre d’aquesta legislatura.

Només per acabar, recordar al Partit Popular..., que ells 
diuen que no es poden pagar els treballadors públics, 
que s’han fet unes retallades. Recordar-li que aquest 
any no s’ha fet cap retallada, simplement continuen les 
retallades que s’han hagut d’assolir els dos anys ante-
riors, i que si realment ens paguessin el que ens deuen, 
segurament que moltes d’aquestes retallades es po-
drien resoldre, com per exemple l’impost sobre taxes 
bancàries, de les quals encara depenem per a poder pa-
gar la segona paga extra dels treballadors públics.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora diputada. Com no hi ha esmenes a la 
proposta de resolució, procediríem a la votació direc-
tament.

Vots en contra? (Veus de fons.) Ai!, vots a favor? Dis-
culpeu.

Abstencions? (Veus de fons.) Perdó? (Veus de fons.) 
A veure, tornem-ho a repetir.

Abstencions?

Vots en contra?

Queda rebutjada la proposta per 9 vots a favor i 11 en 
contra.

El president

Passem, doncs, al següent punt, que, retirats els punts 
4, 5, 6 i amb l’acord de passar el 7 abans de l’11, seria 
el punt número 8.

Proposta de resolució
de condemna de les agressions 
a seus de partits polítics i a llurs 
militants (tram. 250-00808/10)

És la Proposta de resolució de condemna de les agres-
sions a seus de partits polítics i a llurs militants, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Senyora Mejías...

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, senyor president. Aquesta proposta de 
resolució va ser presentada ja fa uns mesos, com a con-

seqüència d’unes accions concretes, com és l’agressió 
a un ciutadà durant la manifestació del 12 d’octubre, i 
també per determinades agressions a seus de partits. 
Però aprofitem que el temps ha avançat per dir que 
hem redactat aquesta proposta preocupats sobretot pel 
deteriorament de la convivència a Catalunya, i sobretot 
perquè veiem que cada dia es tensiona més la socie-
tat i provoca, doncs, episodis d’enfrontament i d’agres-
sivitat que estan malmetent la qualitat democràtica a 
Catalunya, que s’ha guanyat amb molt d’esforç per tota 
una generació i que tots hem de preservar.

Estem preocupats perquè notem com cada dia les lli-
bertats públiques i la llibertat d’expressió, la lliure opi-
nió i el respecte a la pluralitat política, que és la base 
de la democràcia, doncs, s’està posant en risc i es posa 
en perill la convivència de manera irresponsable, no?, 
i, per tant, això està embravint actituds de persones in-
tolerants, que no tenen cap respecte ni per la democrà-
cia ni per la llibertat, i que no dubten a utilitzar la vio-
lència, per tal d’imposar les seves idees, amb la clara 
intenció de coaccionar i intimidar els que en discrepen.

Tots, jo crec que tots els grups parlamentaris sense 
distinció han patit agressions a les seves seus, alguns 
hem patit agressions a militants; tenim pintades rei-
teradament a les nostres seus, actes d’intimidació, es-
carnis convocats per persones amb càrrec públic, co-
acció i, en definitiva, una violència política que el que 
busca són objectius polítics d’arraconar aquell que no 
pensa com ells, en un exercici d’intolerància que és 
impropi en una democràcia lliure al segle XXI.

I des de Ciutadans veiem amb preocupació com aques-
tes accions comencen a ser ja habituals sense que nin-
gú els doni importància. I per això ens ha semblat im-
portant que, com que atempten greument contra la 
democràcia i la llibertat i es pretén amb elles limitar 
el dret de les persones i de les organitzacions políti-
ques i dels partits a organitzar-se, a expressar lliure-
ment les seves posicions polítiques o a manifestar-les 
públicament..., no podem permetre que això continuï 
passant i, per tant, hem d’exigir des de les institucions 
públiques que hi hagin pronunciaments clars contraris 
a aquest tipus d’actituds, per defensar la llibertat d’ex-
pressió i garantir el dret de totes les persones, i immu-
nitzar d’aquesta manera la democràcia d’episodis de 
violència i d’odi.

I, per tant, el que demanem a través d’aquesta proposta 
de resolució és una resposta institucional, un posiciona-
ment conjunt de totes les formacions polítiques davant 
dels atacs i les coaccions que patim reiteradament, i que 
no volem que siguin dades estadístiques, sinó que si-
gui un posicionament ferm de respecte per la diversitat 
política, que és la base i el fonament de la democràcia.

El que demanem i el que busquem amb aquesta pro-
posta de resolució és un compromís ferm de totes les 
forces polítiques aquí presents per tal d’evitar aquestes 
actituds –i sobretot per tal d’evitar que alguns les enco-
ratgin–, amb un pronunciament de condemna de totes 
les formacions polítiques de qualsevol actitud violenta 
o intimidatòria dels que actuen contra la convivència, 
la llibertat i el pluralisme polític, i sobretot que actuï 
concretament contra aquells que intenten limitar-la. 
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I, per tant, demanem a tots els grups parlamentaris que 
siguin clars en la condemna d’aquest tipus d’actituds i 
que avui votin favorablement aquesta proposta.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Mejías. Per defensar les seves 
esmenes del Grup Socialista, senyor Fernández.

Daniel Fernández González

Gràcies, senyor president. Jo penso que estem davant 
un tema rellevant; davant un tema rellevant, perquè al 
final hi han puntals de la nostra democràcia que ne-
cessiten ser defensats en tot moment i en qualsevol 
circumstància. I un d’aquests puntals és el pluralisme 
polític. Nosaltres vivim en una societat en la qual, per 
la nostra desgràcia, durant dècades la democràcia, la 
llibertat d’opinió i d’expressió i el pluralisme polític 
no formaven part del règim –evidentment, del fran-
quisme. I fins i tot, si entrem en èpoques anteriors, 
també hem tingut moments en els quals aquest plura-
lisme polític, evidentment, no existia.

Assolir aquest objectiu de democràcia, llibertat d’opi-
nió, d’expressió, de pluralisme polític, ha estat una fei-
na feixuga, ha estat una feina de diverses generacions. 
I per tant, crec que val la pena que quan es produeixen 
manifestacions, siguin del color que siguin, que van 
en contra d’aquest pluralisme polític, quan es produ-
eixen manifestacions i accions que qüestionen el fet 
que cada ciutadà de Catalunya té dret a tenir la seva 
opinió i a expressar-la lliurement, quan es produeixen 
manifestacions que limiten la llibertat dels catalans i 
catalanes, és evident que cal un pronunciament clar, 
radical, del conjunt de forces polítiques democràtiques 
i de les institucions en les quals és representat el poble 
de Catalunya a través d’aquestes forces polítiques.

Per tant, nosaltres creiem que la iniciativa de Ciuta-
dans és una iniciativa positiva, necessària i útil davant 
d’aquests esdeveniments que s’estan produint darrera-
ment al nostre país. I estem convençuts –i ens agra-
daria pensar que serà així– que avui podem sortir 
d’aquesta comissió amb una votació unànime que faci 
front a aquesta realitat, que, hi insisteixo, tenim l’obli-
gació, com a responsables polítics, de mirar a la cara, 
de respondre-hi amb determinació i amb fermesa.

No és el moment ara que cada grup parlamentari 
–penso jo–, cada partit polític faci un llistat, eh?, d’allò 
que li ha passat darrerament. Evidentment, el nostre 
partit també ha patit manifestacions d’intolerància que 
no cal reiterar. Però sí que és el moment potser que 
cada partit polític pensi en allò que els passa als al-
tres partits polítics; és a dir, de col·locar-nos en el pa-
per dels altres i, per tant, d’assumir que quan un partit 
polític democràtic d’aquest país pateix algun tipus de 
pressió, pateix algun tipus d’intolerància, t’has de sen-
tir que formes part també d’aquest partit polític i, per 
tant, t’has de col·locar entre els militants, entre els afi-
liats, entre els dirigents polítics que pateixen aquesta 
intolerància per, també, respondre adequadament.

Nosaltres, respecte al text que ha presentat Ciutadans, 
realment no teníem gaires diferències; simplement 
hem presentat unes esmenes, que després suposo que 
la diputada de Ciutadans ens dirà si les accepten o no 
les accepten..., i és que el concepte «grups autoano-
menats antifeixistes», doncs, és un concepte que nos-
altres, diguem-ne, no acabàvem de veure clar, perquè 
defineix una part d’aquestes manifestacions de violèn-
cia que es produeixen.

I li’n posaré un exemple. El 27 de setembre del 2013, a 
la seu del PSC a Sant Adrià del Besòs va aparèixer una 
pintada que deia: «Fora de Catalunya.» Evidentment, 
fora de Catalunya els socialistes de Sant Adrià, i supo-
so que per extensió tots els socialistes catalans. Home, 
jo penso que qui ha fet aquesta pintada no pot ser anti-
feixista, encara que s’autoanomeni «antifeixista».

Per tant, com que estem parlant d’un tipus de cultura 
política –o d’incultura política– que va més enllà d’a-
quest concepte, per aquesta raó nosaltres hem presen-
tat esmenes per eliminar el concepte, com a definidor 
d’un conjunt de moviments i d’iniciatives que poden 
ser contradictòries, que són plurals, però que creiem 
que aquest concepte no les acabava de delimitar amb 
claredat.

Hi insisteixo –i acabo–, qualsevol manifestació de vio-
lència contra la democràcia i contra la ciutadania ha 
de tindre una resposta clara, única, unida, cohesionada 
del conjunt de forces polítiques democràtiques del nos-
tre país. Als socialistes en aquest terreny sempre ens 
trobaran. Tenim molt clar que abans que tot som de-
mòcrates –abans de tot som demòcrates–, abans de tot 
som ciutadans que creiem en una Catalunya de ciuta-
dans lliures que poden opinar dins de la democràcia tot 
allò que creguin necessari. I, per tant, en aquesta bata-
lla –que és una batalla, diguem-ne, no de partit, sinó 
una batalla de civilització–, nosaltres sempre hi serem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup de Convergència, per defen-
sar les seves esmenes, senyor Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. També per mostrar el posicionament 
de Convergència i Unió, que no pot ser altre, també, que 
creure que és oportuna i correcta, doncs, aquesta pro-
posta de resolució en el seu ànim, i amb les ganes que 
pugui ser aprovada per tots els grups d’aquesta cambra.

Creiem que hi ha algun concepte de la proposta de re-
solució amb el qual tampoc no ens acabàvem de sentir 
còmodes –ara ho deia el diputat que m’ha precedit–; 
aquesta definició dels «autoanomenats antifeixistes» 
nosaltres tampoc no l’acabàvem de veure clara. I per 
això hem presentat quatre esmenes de supressió i ad-
dició, que pel que m’ha comentat la diputada propo-
sant, doncs, sembla que seran acceptades. I, per tant, 
reafirmar que si verdaderament l’esmenes són accep-
tades, nosaltres com a Convergència i Unió també do-
narem suport a aquesta proposta de resolució, que per 
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altra banda, també, pel que coneixem, en el proper Ple 
del Parlament també es debatrà aquesta qüestió i sem-
bla que hi haurà un pronunciament en aquest mateix 
sentit, i també amb l’ànim que en el Ple del Parlament 
es pugui arribar a un acord el més ampli possible.

Manifestar també que la nostra federació, com a Con-
vergència i Unió, hem estat un dels partits polítics que 
més hem rebut últimament en aquest aspecte. I ma-
nifestem que a vegades la discrepància política, o la 
pluralitat que a vegades, doncs, tots plegats diem..., no 
només aquesta pluralitat se cenyeix a efectes més na-
cionals o més de posició, de segons quins posiciona-
ments a què sembla que a vegades alguns partits ens 
vulguin portar, sinó que aquesta pluralitat també s’ha 
d’entendre en tots els àmbits i en tots els temes a què 
dediquem avui en dia l’acció política.

Per tant, sent conscients que som un dels partits que 
més hem patit, sent conscients de la necessitat i de la 
bondat d’aquesta proposta de resolució, i sent consci-
ents que en el proper Ple del Parlament, doncs, també 
tenim l’ànim d’arribar a un acord en aquesta qüestió, 
nosaltres si s’accepten les esmenes també donarem su-
port a tots els punts d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Bonvehí. Pel Grup d’Esquerra 
Republicana, senyora Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Sí, gràcies. Davant del canvi de sentit global de la pro-
posta de resolució, atès que l’acolliment de les esmenes 
ha superat alguns dels límits de biaix claríssims que la 
proposta inicial de Ciutadans presentava i que nosal-
tres teníem com a obstacle per poder-hi votar a favor, 
ja anunciem el nostre vot favorable. Però vull aprofitar 
per fer una sèrie de consideracions al respecte.

És evident que la violència vinculada a qualsevol ex-
pressió de pluralitat política ha de ser frontalment re-
butjada i sense matisos, i, en aquest sentit, ens reafir-
mem en els diversos posicionaments històrics ja del 
nostre grup al respecte.

També volem constatar que aquesta expressió minori-
tària a Catalunya és minoritària i és aïllada, i tot i que 
en els casos concrets que es diuen i que està evident-
ment repartida, doncs, a les diverses formacions polí-
tiques i també a la ciutadania, podem posar en valor 
que Catalunya té una societat cívica, majoritàriament 
democràtica i absolutament consolidada, amb aques-
tes llibertats civils i amb l’expressió pacífica d’aquest 
gran pluralisme polític que en els nostres moments 
polítics i històrics d’avui estem vivint. I, per tant, vo-
lem posar en valor aquesta pluralitat política i volem 
posar en valor també aquest majoritari grau de civis-
me de la societat, sense treure importància als fets ab-
solutament aïllats que es puguin produir i que s’han 
de rebutjar, i per això votarem a favor de la proposta.

No estem d’acord amb qualsevol tipus de biaix ideolò-
gic vinculat a la criminalització de determinats movi-
ments socials i, per tant, en aquest sentit, entenem que 

les transaccions que han estat acollides del Grup Soci-
alista i de Convergència i Unió canvien el sentit inicial 
d’aquesta proposta.

Una altra consideració: també creiem que és responsa-
bilitat dels diversos representants polítics fer ús de la 
llibertat d’expressió i del posicionament polític sen-
se accentuar ni la crispació ni l’estigmatització de col-
lectius o de partits polítics. Perquè el risc que aques-
tes expressions de crispació política puguin conduir a 
determinats fenòmens aïllats de violència és molt alt, 
és allò de l’efecte mirall. I, per tant, aprofitem aquesta 
proposició, aquest moment d’expressió pública de la de-
fensa i del rebuig absolut –de la defensa de la llibertat 
d’expressió i de la pluralitat política i del rebuig absolut 
de la violència–, per també autoreclamar-nos –nosal-
tres els primers– molta responsabilitat perquè la defen-
sa de les idees no sigui incitadora ni d’odi ni de discri-
minació ni de justificació de cap expressió de violència.

Des del punt de vista social, cal que el debat polític 
s’assereni, cal que puguem expressar democràticament 
tots plegats les nostres idees i, en definitiva, que les ur-
nes puguin ser la resposta única a la pluralitat política 
que en aquests moments aquest país està vivint en te-
mes d’especial transcendència, com ho pot ser el dret 
a decidir. 

És per això que fem un reclam de respecte. I estem 
d’acord amb la posició del Partit Socialista quan ha 
dit «són temps per pensar en el que pensen els altres». 
I, per tant, si pensem en el que pensen els altres i hem 
de reclamar respecte a la diversitat política i a la diver-
sitat de pensament, nosaltres som els primers que re-
clamem, a tots els que defensen les nostres idees i les 
idees contràries, que el límit claríssim de la democrà-
cia, que és l’expressió per a qualsevol forma de violèn-
cia, sigui absolutament eradicat i rebutjat. 

I, en aquest sentit, plantegem clarament –segurament 
el redactat l’hauríem fet d’una altra manera–..., no cre-
iem que hi hagi impunitat, el que sí que hem de posar 
en valor són els instruments existents en àmbit ja le-
gislatiu; no creiem que hagin d’incrementar-se en cap 
moment eines legislatives, perquè ja n’hi han i de su-
ficients. També creiem que tenim els mitjans policials 
de prevenció, d’educació, per poder treballar respecte 
de la violència en termes de prevenció i d’evitació i en 
termes de retribució quan aquesta es produeixi. I tam-
bé volem posar en valor la feina que s’està fent en la 
persecució de delictes d’odi i de discriminació, de fei-
xisme o de xenofòbia que expressen una intolerància 
alta i que, a més a més, són qüestionadors de la legali-
tat vigent. Volem posar en valor la democràcia.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. Pel Partit Popular, se-
nyor Rodríguez... (Veus de fons.) Endavant –perdó.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidente. La libertad es la pieza clave, la ba-
se de cualquier sistema democrático; es la base y tam-
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bién es el objetivo, porque la propia democracia no es 
sino un medio, un sistema de gobierno para garantizar 
la libertad de los ciudadanos. Libertad sí, pero dentro 
de la legalidad; libertad para ejercer los derechos cons-
titucionales que nos otorga la ley, cumpliendo las obli-
gaciones que también nos impone, y la primera quizás 
sea el respeto a los derechos de los demás.

La libertad ideológica queda consagrada en nuestra 
Constitución, como uno de los derechos fundamenta-
les, en el artículo 16; así como el derecho a la seguri-
dad, también garantizado como derecho fundamental 
en el artículo 17. Por tanto, atentar contra la libertad 
ideológica y la seguridad de los ciudadanos españoles 
es una acción que debe ser condenada sin paliativos, 
sin excusas ni atenuantes por cualquier ciudadano, po-
der público o actor político que se precie de demócra-
ta. Porque lo que está en juego cuando se atenta contra 
la seguridad y la libertad ideológica es nuestra liber-
tad y nuestra democracia. Da igual si la sede o el mi-
litante atacado son de un partido u otro, la cuestión es 
que una acción violenta que menoscaba nuestras liber-
tades democráticas merece todo nuestro rechazo.

Esto lo entiende cualquier demócrata, pero es que es 
más, en el caso de poderes públicos e instituciones, 
como este Parlament o el Gobierno de la Generali-
tat, es incluso su obligación legal proteger estos de-
rechos fundamentales, como dice la Constitución en el 
artícu lo 53. Por tanto, tolerancia cero con la violencia 
política, que no busca sino amedrentar a los ciudada-
nos para que no se posicionen ni apoyen públicamente 
a aquellos partidos que sufren estas agresiones. ¿Ha-
brá una manera más mezquina de ganar espacio públi-
co en política?

En concreto, en Cataluña este ambiente de violencia 
y amedrentamiento lo sufren en especial y mayorita-
riamente, por no decir casi en exclusiva, aquellos par-
tidos que defienden el orden constitucional y la inte-
gridad territorial de España. Y sí, en ocasiones se ha 
observado cierta tibieza en los partidos separatistas 
para condenar estas agresiones. Desde los partidos 
principalmente agredidos –Partido Popular y Ciuda-
danos–, desde los ciudadanos agredidos por asistir a 
la celebración del día nacional en Barcelona –menu-
do escándalo–, esperamos con todo el derecho que nu-
estro Gobierno y nuestras instituciones, las catalanas, 
nos defiendan y apoyen con toda la contundencia; es-
peramos con todo el derecho que las fuerzas de segu-
ridad autonómicas actúen contra los violentos, y espe-
ramos con todo el derecho que todos los partidos que 
se declaran democráticos nos defiendan y nos apoyen, 
aunque sean nuestros contrincantes políticos.

La propuesta que se nos presenta no pide sino lo que 
dice la ley. El Partido Popular, por tanto, como parte 
también afectada por la violencia y la intolerancia que 
se describe en la propuesta, votará a favor. Y desde lu-
ego, no entenderíamos que ningún partido presente en 
este Parlamento al amparo de las normas democráti-
cas votara en contra, pues ese voto en contra supon-
dría un desprecio por nuestra libertad, que solo sería 
propio de políticos indignos de nuestra democracia.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup d’Iniciativa, senyor 
Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. En primer lloc, dir que celebrem, 
com sembla, que s’hagin acceptat les esmenes, perquè 
en cas que no s’haguessin acceptat, nosaltres hi hau-
ríem votat en contra.

Perquè vull deixar constància que el redactat inicial 
parlava de «grups autoanomenats antifeixistes» i «grups 
violents». Clar, jo crec que aquí tots els grups d’aquesta 
cambra som grups antifeixistes –crec, no? El que sí que 
no compartiríem és que es volgués equiparar...: hi ha 
dos extrems, els grups feixistes i antifeixistes. No, no, 
hi ha els grups feixistes i els demòcrates. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista tots som antifeixistes.

És més, en la resolució no es distingia, perquè es deia..., 
a l’afegir «i grups violents», el que es volia era con-
demnar els grups antifeixistes –és a dir, a tots nosal-
tres– i a més a més els grups violents. No es deia: «els 
grups antifeixistes que utilitzen la violència». 

Per tant, celebrem que s’hagin presentat esmenes i ce-
lebrem que ho puguem votar a favor.

Segona qüestió que volia comentar: sempre que al-
gun grup pateix una agressió té una certa sensació que 
potser els altres no fan prou mostra de solidaritat. No-
més els vull recordar, per exemple, l’època que el Joan 
Saura era conseller d’Interior, quan determinats grups 
es van tancar a dins de la seu nacional d’Iniciativa; en-
cara estem esperant que alguns grups ens diguessin: 
«Ostres, ens sap greu; coses que passen.» Segurament 
tots tenim la sensació que quan ens passa potser altres 
grups no estan a l’alçada.

I des d’aquest punt de vista, jo crec que això sí que 
hauria de servir; això i el que aprovarem en el Ple pro-
perament, que és que hi hagi una constància clara que 
tots els grups d’aquest Parlament estem contra la vio-
lència, sigui física, com la que utilitzen alguns grups, 
o sigui verbal, com la que utilitzen alguns grups de 
comunicació de Madrid contra Catalunya, per exem-
ple, i que estem defensant el pluralisme.

L’altre aspecte és que..., nosaltres també en volem dei-
xar constància, ja que s’han fet algunes consideraci-
ons sobre el clima a Catalunya. Nosaltres creiem que 
el clima de convivència a Catalunya és bo, és correc-
te, i evidentment rebutgem radicalment la idea que un 
procés que el que vol i està demanant és poder votar 
en un referèndum pugui contribuir a crispar la societat 
catalana. Sincerament, no ho veiem així.

En aquests moments, allò que és preocupant per a 
molts sectors de la societat quant a la violència –ho 
repeteixo, condemnant-la tota– és l’activitat d’alguns 
grups feixistes que estan provocant violència soterra-
da en molts casos, i que jo crec que significa un re-
coneixement d’aquesta situació el fet que el mateix 
conseller d’Interior, a proposta d’aquesta comissió, va 
acceptar presentar un informe sobre els grups feixis-
tes, però jo crec que és significatiu que el va demanar 



Sèrie C - Núm. 309 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 de gener de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 23  25

fer a la Comissió de Matèries Secretes i Reservades. 
Segurament alguna gravetat deuen tenir els fets quan 
prefereix fer-ho a la Comissió de Matèries Secretes i 
Reservades.

Per tant, nosaltres compartim la condemna a tota la 
violència; per tant, hi votarem a favor. Però hi votarem 
a favor perquè en cap cas en aquesta part resolutiva es 
deixa constància que això sigui fruit del procés ano-
menat «sobiranista de Catalunya», sinó que el que fem 
és una condemna taxativa contra qualsevol que vulgui 
utilitzar la violència.

El president

Moltes gràcies, senyor Bosch. Senyora Mejías, per po-
sicionar-se sobre les esmenes.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, senyor president. Bé, com ja ha avan-
çat el senyor Bonvehí, nosaltres acceptarem les esme-
nes de Convergència i Unió, perquè entenem que del 
que es tractava en aquesta proposta de resolució era de 
trobar..., un punt de trobada en què tots els grups par-
lamentaris se sentissin còmodes per tal d’aconseguir, 
precisament, aquesta condemna de les actituds violen-
tes i antidemocràtiques que patim. 

I, sí, posem en valor la democràcia. I la posem en va-
lor per tal d’evitar que la llibertat sigui només patri-
moni d’uns pocs i que n’hi hagin altres que no la pu-
guin exercir, que no puguin exercir la seva llibertat 
d’expressió o la seva llibertat de manifestació lliure-
ment i amb plena consciència a Catalunya.

Jo crec que en aquests moments..., i en això discrepo 
del que diu la senyora Calvet i del que ha dit el se-
nyor Bosch, i lamento algunes de les referències en les 
seves intervencions, perquè jo el que buscava era una 
posició comuna i a més a més un acord, que jo crec 
era molt necessari en aquest Parlament, que no s’ha-
via fet abans i, per tant, crec que hem donat una pas-
sa endavant. Jo lamento que s’hagi dit que, home..., és 
d’alguna manera com senyalar determinats aspectes. 
El senyor Bosch s’ha referit a determinades interven-
cions a mitjans de comunicació; jo aquí en la meva 
proposta de resolució no parlava de mitjans de comu-
nicació. I lamento també que hi hagin alguns que ha-
gin volgut escombrar cap als seus interessos a través 
del contingut d’aquesta proposta.

Miri, no sé si és minoritària i aïllada l’agressivitat, se-
nyora Calvet, però el que sí que està clar és que la seu 
d’un partit polític rebi sis agressions en dos mesos co-
mença a ser preocupant. I com la meva, la de molts al-
tres, la de quasi tots els partits polítics que estan repre-
sentats en aquesta cambra.

I respecte al fet que és necessari que no hi hagi impu-
nitat..., és una altra de les coses que nosaltres volem 
incloure no només en aquesta proposta de resolució, 
sinó també en la moció que veurem al Parlament el 
proper dia. Perquè el conseller l’altre dia ens convi-
dava a denunciar tot tipus d’agressions per tal que po-
guéssim perseguir-les, i és això el que nosaltres fem 

cada vegada que patim una agressió. Però és que no hi 
ha retorn, no sabem exactament què és el que passa; 
no sabem si hi han detencions, no sabem què és el que 
fa la conselleria d’Interior per tal de garantir aquesta 
llibertat d’expressió i de pluralitat política que és tan 
necessària en democràcia. I per això el que demanem 
és que se’ns presenti un informe per saber exactament 
quina ha estat l’actitud proactiva per part del Govern... 
(Remor de veus.) I agrairia als diputats que si...

El president

Una mica de silenci, si us plau.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies. Més que res perquè són dos dels implicats en 
el tema. 

A mi el que m’agradaria és que hi hagués un informe, 
per part de la conselleria i del Govern, per saber exac-
tament què és el que s’està fent, quines són les actua-
cions que s’estan duent a terme. Perquè, miri, no som 
nosaltres només els preocupats, eh? Avui hi ha hagut 
unes declaracions del conseller de la Presidència, el 
senyor Homs, quan ha dit que li preocupava la situ-
ació que s’estava vivint socialment perquè n’hi havia 
alguns que estaven caldejant l’ambient.

Aquesta percepció que es té per part del conseller de 
Presidència també la podem tenir per part d’alguns 
que no som consellers de la Presidència i que tenim 
una opció política diferent.

I, per tant, jo el que buscava aquí era un pronuncia-
ment conjunt. I lamento algunes de les referències que 
s’han fet per part d’alguns grups parlamentaris, per-
què el que volia era una pronunciament conjunt en 
contra de la violència política que s’està produint res-
pecte de totes les formacions polítiques. No vull en-
trar en estadístiques, perquè tothom sap què és el que 
està passant. Tothom sap i tothom viu quotidianament 
l’ambient d’agressivitat i de tensió que viu la societat 
catalana en aquests moments, i el que fa falta és que 
aquesta autolimitació de què parlava la senyora Calvet 
i aquesta autoresponsabilitat de tots ens l’apuntem tots 
i l’exercim tots.

En benefici d’aquest acord, jo accepto les esmenes de 
Convergència i Unió si tots els grups parlamentaris 
s’hi senten més còmodes, i espero el vot favorable no 
només aquí, sinó també un pronunciament favorable 
de tot el Parlament de Catalunya en la propera sessió 
plenària.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies.

Doncs, passem a votació. Recordem que el text que 
queda finalment és el que incorpora les esmenes, en 
aquest cas, de Convergència i Unió.

Per tant, vots favorables a la proposta?

S’aprova, doncs, la proposta per unanimitat.
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Proposta de resolució
sobre els impediments i les sancions pel fet 
d’exhibir estelades en els esdeveniments 
esportius (tram. 250-00810/10)

Passaríem, doncs, ara al punt número 9, que és la Pro-
posta de resolució sobre els impediments i les sancions 
pel fet d’exhibir estelades en esdeveniments esportius, 
presentat pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana. Senyora Calvet, per defensar la proposta...

Gemma Calvet i Barot

Sí, i abans d’entrar en la justificació de la proposta de 
resolució, agrair als dos grups que van presentar esme-
nes, tant al Grup Socialista com al Grup de Conver-
gència i Unió, la seva predisposició a la transacció. Te-
nen tots els grups parlamentaris còpia de la transacció 
que s’ha efectuat. I, per tant, agraïm que hàgim pogut 
arribar a aquest consens, almenys amb els grups que 
han participat en el debat per escrit d’aquesta proposta.

Aquesta és una proposta de resolució sobre els impe-
diments i les sancions pel fet d’exhibir estelades en es-
deveniments esportius. Pel que fa al dret fonamental a 
la llibertat d’expressió, és doctrina consolidada al Tri-
bunal Europeu de Drets Humans –i començo per as-
sentar aquesta base– que «a l’empara de l’article 10.2, 
el dret a la llibertat d’expressió és vàlid no sols per 
a les informacions o idees que són favorablement re-
budes o considerades com a inofensives o indiferents, 
sinó també per a aquelles que xoquen, inquieten i po-
den ofendre l’Estat o una fracció qualsevol de la po-
blació, perquè són demandes de pluralisme, de tole-
rància, d’esperit d’obertura sense les quals no existeix 
una societat democràtica». Aquesta és la sentència del 
cas Handyside contra el Regne Unit, amb una sentèn-
cia emblemàtica que ha estat perfectament consolida-
da en la jurisprudència posterior.

De fet, l’article 10.2 de la Constitució espanyola es-
tableix que els drets fonamentals s’interpretaran –i, 
per tant, en aquest sentit, tota la legislació vigent s’ha 
d’interpretar conforme a l’article 10.2 de la Constitu-
ció– de conformitat amb tractats internacionals sobre 
les mateixes matèries ratificades per l’Estat espanyol. 
I a partir d’aquest article, la doctrina jurisprudencial i 
acadèmica dóna força interpretativa interna a les sen-
tències del Tribunal Europeu de Drets Humans; ergo, 
l’exhibició d’estelades no pot ser un fet punible per 
part de l’Estat espanyol.

És per això que nosaltres, sota la gran preocupació que 
ha generat que les directrius impulsades des del Go-
vern del Partit Popular hagin estat les de perseguir 
–i no com a fet aïllat, sinó com a fets bastant habituals– 
en els àmbits de l’expressió o de la llibertat d’expres-
sió en els espais esportius, en tot el que han sigut els es-
deveniments esportius, nosaltres volem posar en valor 
la garantia d’aquesta llibertat d’expressió; entre altres 
raons, perquè s’han sancionat nombrosos clubs de fut-
bol catalans per exhibir banderes independentistes este-
lades en els camps d’altres indrets de l’Estat espanyol.

És freqüent que sota l’excusa de la seguretat i de l’or-
dre públic, de forma aïllada, en estadis on poden ha-

ver-hi milers d’estelades, es seleccioni un o dos afici-
onats i a aquests se’ls apliqui la legislació des del punt 
de vista repressiu, restrictiu i de forma absolutament 
aliena a l’esperit que la mateixa jurisprudència del Tri-
bunal d’Estrasburg estableix en la garantia de l’exer-
cici del dret a la llibertat d’expressió i a la pluralitat 
política.

L’estelada és una bandera històrica, actual, que sim-
bolitza el moviment independentista català i que re-
presenta un anhel i una reivindicació democràtica le-
gítima, legal i no violenta. I quan nosaltres agraïm 
la predisposició de grups com el Grup Socialista a 
transaccionar és perquè hem reconegut que en la se-
va transacció fa aquesta posada en valor; tot i no com-
partir el projecte polític que hi ha al darrere d’aquest 
símbol, reconeix la validesa simbòlica des del punt de 
vista democràtic d’aquesta estelada. I, per tant, per ai-
xò nosaltres entenem que hauria de ser reconeguda, 
aquesta proposta de resolució, i aprovada per tots els 
grups parlamentaris d’aquesta cambra, perquè el que 
estem posant en valor és la llibertat d’expressió i la 
pluralitat política, ni més ni menys.

Com veuran, en el text de la transacció s’ha fet lite-
ral assumpció del redactat de la modificació socialis-
ta, i hem afegit a l’apartat 3.2 la modificació planteja-
da per Convergència i Unió; per tant, també entenem 
que aquesta és una proposta de resolució que pot ser 
perfectament acollida i incorporada per tots els grups 
parlamentaris, amb independència que no coincidei-
xin amb el projecte independentista que al darrere del 
símbol de l’estelada s’hi expressa.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Calvet. Per defensar la seva esmena, 
per part del Grup Socialista, senyor Fernández.

Daniel Fernández González

Gràcies, senyor president. El Grup Socialista donarà 
suport a aquesta proposta, i més després de l’accepta-
ció de l’esmena que hem presentat.

És evident i és indiscutible que l’estelada és un sím-
bol que representa un anhel i una reivindicació demo-
cràtica legítima, legal, no violenta, i que nosaltres els 
socialistes no la compartim com a catalanistes fede-
ralistes que som. L’estelada és el símbol d’un projecte 
polític, però l’estelada no és la bandera del meu país; 
la bandera del meu país és la senyera. Però, en canvi, 
tinc l’obligació, evidentment, de respectar-la; ho faig 
amb molt de gust. I, per tant, que s’expressi aquesta 
simbologia, no únicament en esdeveniments esportius 
sinó a la vida social i cultural del país, em sembla que 
és d’allò més normal i més raonable.

En aquest sentit, creiem que el sosteniment legal i jurí-
dic de la proposta que ha fet Esquerra Republicana no 
té dubtes; per tant, jo penso que, des d’aquest punt de 
vista, el suport a la proposta és lògic i evident.

A nosaltres, de totes maneres, més que el problema 
legal respecte, en aquest cas, al fet que hi hagin este-
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lades als esdeveniments esportius –més que el proble-
ma legal, que creiem que ha de tenir solució, i aques-
ta proposta penso que encerta la via de la solució–, 
ens preocupa més el problema social. I vull fer aques-
ta reflexió respecte a alguna de les coses que s’han dit 
a l’anterior PR. Perquè, mirin, és evident que al nos-
tre país i al conjunt d’Espanya no hi ha un problema 
de violència ni hi ha un problema de trencament so-
cial, ni estem davant situacions, diguem-ne, irresolu-
bles, però també creiem que és negar la realitat –ne-
gar la realitat; i jo penso que això en cap cas pot ser 
una característica d’un responsable polític– no veure 
que respecte a determinats processos s’està produint, 
doncs, un procés –si puc repetir la paraula– en el qual 
els sentiments i les emocions cada vegada apareixen 
de forma més contradictòria i a vegades amb un grau 
de preocupació.

Per tant, per nosaltres l’estelada pot estar en qualse-
vol camp de futbol o escenari esportiu –només falta-
ria–; ara, el problema que tenim –i lamento que alguns 
no el vulguin veure– és que de la mateixa manera que 
anar amb una estelada a determinats espais socials, di-
guem-ne, pot ser problemàtic –però no des del punt de 
vista jurídic, sinó pel clima social que hi ha en aquell 
lloc no propici a l’estelada–, de la mateixa manera anar 
amb la bandera d’Espanya, per dir-ho d’alguna mane-
ra, a altres determinats esdeveniments també produeix 
la mateixa reacció. I això s’està produint –això s’està 
produint. I ho hem de constatar, perquè, si no, és mirar 
cap a un altre costat.

Perquè quin seria el nostre objectiu? Home, el nos-
tre objectiu no hauria de ser únicament el que està en 
aquesta PR –que nosaltres el defensem–, és a dir, que 
qualsevol català que sigui independentista pugui anar 
amb una estelada allà on vulgui des del punt de vis-
ta legal; l’objectiu hauria de ser que no hi hagués una 
reacció humana i social en contra d’aquest sentiment. 
L’objectiu no pot quedar únicament en l’àmbit jurí-
dic; l’objectiu hauria de quedar en l’àmbit social, en 
l’àmbit de la societat, en la qual espanyols i catalans 
en el seu conjunt puguin expressar les seves identifica-
cions polítiques sense cap tipus de problema. I aquí te-
nim un problema –aquí tenim un problema–; tenim un 
problema que cal, diguem-ne, analitzar i que, d’alguna 
manera, els responsables polítics hem de fer el possi-
ble perquè sigui menys problema i perquè el pluralis-
me polític al si d’Espanya i al si de Catalunya es pugui 
expressar amb normalitat.

Però acabo. Insisteixo en el mateix argument: des del 
punt de vista jurídic, la PR l’encerta. No oblidem que 
hi han comportaments que no tenen a veure amb l’àm-
bit jurídic, que tenen a veure amb l’àmbit social. I en 
aquest àmbit social –en aquest àmbit social–, per des-
gràcia –per desgràcia–, ens trobem cada vegada amb 
sentiments més enfrontats. I precisament una de les 
raons, si em permeten, de ser del nostre projecte polí-
tic –el projecte polític del PSC– és intentar –i és el que 
hem intentat durant aquests anys– que aquests senti-
ments no estiguin enfrontats i que puguin conviure 
amb pluralitat i amb riquesa i harmonia.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Fernández. Pel Grup de Con-
vergència, senyor Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. Per manifestar el posicionament de 
Convergència i Unió en aquesta proposta de resolució, 
que seria que veiem bé les dues transaccions; una, ar-
ribada del nostre grup parlamentari, que entenem que 
millora la redacció inicial en el fet que s’insta el Govern 
de l’Estat a investigar i a prendre les mesures corres-
ponents en aquells casos en què els cossos i forces de 
seguretat de l’Estat han privat l’exhibició, en esdeveni-
ments públics esportius, de símbols i banderes com l’es-
telada, que representen anhels plenament democràtics. 

I, en aquest sentit, doncs, pel fet de reconèixer que 
l’estelada és un símbol del nostre país i d’una reivin-
dicació, doncs, entenem que la transacció a què s’ha 
arribat entre el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana i el Grup Parlamentari Socialista és un millor 
redactat del que originàriament contenia la proposta 
de resolució, que entenem que la majoria de grups par-
lamentaris s’hi podrien sentir no tan còmodes.

Per tant, amb les dues transaccions a què s’ha arribat, 
i amb el punt segon de la proposta de resolució, en què 
veiem perfectament el que es deia, que es condemna-
ven «les manifestacions que enalteixen la violència, 
el racisme, la xenofòbia i els totalitarismes antidemo-
cràtics», i concretament es detallava que en el món de 
l’esport també sigui així, doncs, entenem que la propos-
ta de resolució que es portarà a votació és una proposta 
de resolució en la qual ens sentim molt còmodes i hi 
votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Bonvehí. Pel Grup Popular, se-
nyora Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidente. La «estelada» es una bandera his-
tórica, sí, pero con una historia en la que encontramos 
de todo, también intolerancia y violencia. Es una bande-
ra que representa una aspiración negativa –la secesión–, 
porque significa el fracaso de la convivencia democráti-
ca, y un fracaso siempre es negativo. Es una bandera 
rupturista y excluyente, que representa el menosprecio 
y la ofensa de unos cuantos –no de todos– hacia Es-
paña, y es, por tanto, una bandera que puede ofender 
a todo aquel que se sienta español. Es, por ejemplo, la 
bandera que ampara a los que ultrajan la bandera espa-
ñola –aquí tienen un ejemplo–, y nadie los ha desau-
torizado, que se sepa, por ampararse en la «estelada» 
para quemar banderas españolas. Es una bandera de 
confrontación, de división, de ruptura. Es una bande-
ra que le dice a cualquier español: «Reniego de ti, no te 
quiero como compatriota.» Es una bandera que han uti-
lizado organizaciones terroristas violentas, sangrientas 
e intolerantes, lo que sigue vivo todavía en la memoria 
de muchos catalanes y también de muchos españoles.
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Miren, reivindicar la separación de Cataluña del res-
to de España es legítimo y puede plantearse como un 
anhelo democrático y dentro de la legalidad, pero aso-
ciarse con la bandera «estelada», que algunos han em-
pañado con intolerancia y violencia, lamentablemente 
empaña esta aspiración, que seguro que será bienin-
tencionada por parte de muchos. 

Por otra parte, resulta muy inocente, de una ingenui-
dad excesiva, esperar que despierte simpatías la ban-
dera de «España nos roba», la bandera símbolo de la 
lucha armada contra inocentes en Cataluña, la bandera 
que ampara ultrajes a símbolos institucionales españo-
les, la bandera que utilizan los que alientan a la in-
sumisión fiscal, a la insumisión legal, a no cumplir la 
sentencia de los tribunales, a saltarse la ley, y si hace 
falta, como dice Esquerra, a declarar unilateralmente 
la independencia, es decir, a romper unilateralmente 
nuestro país y pisotear nuestros derechos. Todo esto, 
miren, ha calado en el sentimiento del resto de España.

Pero que quede claro aquí –que quede muy claro– que 
condenamos sin paliativos toda acción violenta que haya 
podido sufrir cualquier ciudadano que por llevar una 
«estelada» haya sufrido esta agresión. Porque la violen-
cia en ningún caso es un argumento ni una respuesta 
adecuada ni admisible. Por tanto, nuestra condena clara.

Por otra parte, nos parece muy negativa la politización 
del deporte en el sentido que sea. Creemos que el de-
porte debe acoger símbolos deportivos o los oficiales, 
por la sencilla razón de que los oficiales son de todos, 
han sido elegidos, votados democráticamente –a ver si 
el Partido Socialista lo entiende–, porque han sido vo-
tados para representarnos a todos en las instituciones. 
No es lo mismo una «estelada» que una señera o que 
una bandera de España. Sin embargo, los símbolos po-
líticos o partidistas como la «estelada» no representan 
unión, sino división, y creemos que contradicen el es-
píritu que debe protagonizar un acto deportivo.

Si quieren ustedes que la «estelada» y su proyecto 
rupturista sea visto con simpatía por todos los que nos 
sentimos españoles deberían ustedes desvincularse 
clara y tajantemente de todos los actos violentos, into-
lerantes, ofensivos, ultrajantes o amedrentadores que 
todos conocemos que se han realizado, muchas veces 
por encapuchados con la cara tapada y siempre enar-
bolando «esteladas». Desautorícenlos ustedes a utili-
zar la «estelada» para esto.

Votaremos, por tanto, en contra de su propuesta: el 
punto 1, por todo lo expuesto, y el punto 3, porque es-
tamos en contra de que se politice el deporte exhibien-
do símbolos políticos que encontramos absolutamente 
inadecuados para un acto deportivo –repito: símbolos 
políticos no oficiales e institucionales.

Sí que apoyaremos el punto 2, por supuesto, en la con-
fianza de que los grupos que apoyen este punto se mu-
estren en consecuencia más claros a la hora de conde-
nar, por ejemplo, un acto ofensivo, violento y totalitario 
como es quemar una bandera de España o una foto del 
rey, símbolos, los dos, oficiales e institucionales de to-
dos los españoles.

Gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup d’Iniciativa, senyor Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. En primer lloc, dir que nosaltres no 
hem presentat esmenes perquè estàvem d’acord amb el 
text originari, però alhora reconeixem que les esme-
nes acceptades i la transacció a què s’ha arribat millo-
ren també el text i fan més fàcil l’acord de la majoria.

En tot cas, nosaltres volem començar reivindicant la 
legitimitat de l’estelada. Permetin-me l’anècdota his-
tòrica, però ja saben que n’hi ha dues. L’estelada amb 
l’estel vermell va ser feta, la primera, per un actual 
militant d’Iniciativa de l’Hospitalet de Llobregat que 
llavors militava al PSAN; per tant, no és una cosa que 
ens sigui estranya. Però alhora també diem que no és 
la bandera de tots els catalans i, per tant, ens sembla 
bé l’esmena que s’ha fet, perquè l’única bandera de 
tots els catalans i de totes les catalanes és la que l’arti-
cle 8 defineix com «la senyera de les quatres barres». 
Una altra cosa és que l’estelada és perfectament legíti-
ma perquè reflecteix un anhel, que és el de la indepen-
dència. I, per tant, és tan legítima com qualsevol altra 
que es vulgui desenvolupar per mètodes democràtics.

I, per tant..., la veritat és que jo tinc la mala sort 
–o l’avantatge, no ho sé–, sempre, de parlar després 
del PP; però, clar, llavors, es diuen arguments que jo..., 
sincerament, no vull ofendre, però és que demostren 
un concepte de la democràcia tan diferent, el que ha 
expressat la diputada del que tenim jo crec que la ma-
joria d’aquesta cambra, que és fins i tot preocupant. 
Perquè, miri, si les banderes les associem a actes vi-
olents, no en quedaria ni una –tampoc l’espanyola–; 
ni una en quedaria en tot el món, perquè les banderes 
normalment han estat utilitzades en guerres, en actes 
violents. No estem parlant d’això. Estem parlant que 
una bandera que reflecteix una aspiració democràti-
ca es pugui exhibir sense que ningú sigui molestat pel 
fet de fer-ho. Les altres, la veritat... I sap què passa? 
Que –emulant una mica allò del Bertolt Brecht, no?– 
es pot prohibir la senyera..., ai, l’estelada, després es 
pot prohibir la bandera vermella, per exemple, que per 
a molts és digne d’orgull, i es pot acabar prohibint la 
bandera de Catalunya. Per tant, compte, respectem el 
que és la democràcia.

I, finalment, dir que ens sembla que el que és absurd, 
i digne que hi intervingui el Parlament, és que no pot 
ser que una persona que porti una estelada a un camp 
de futbol sigui molestada per aquest fet; això és abso-
lutament intolerable. I més quan veiem certa permissi-
vitat amb banderes feixistes del règim franquista que 
apareixen amb total impunitat en determinats camps 
de futbol. El diferent tracte ja suposa un insult a la de-
mocràcia.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup de Ciutadans, senyora Mejías.
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Carina Mejías Sánchez

Sí, gràcies, president. No estem parlant d’això, senyor 
Bosch –no estem parlant d’això–; estem parlant..., a 
mi m’agradaria centrar-me en el que diu l’exposició de 
motius de la proposta de resolució. No estem parlant 
d’això que vostè diu, d’exhibir lliurement una bandera 
estelada... No, no, estem parlant que els seguidors dels 
diferents clubs de futbol catalans, pel motiu d’exhibir 
banderes independentistes estelades en els camps d’al-
tres indrets de l’Estat espanyol, és freqüent que la se-
guretat dels diferents estadis primerament els obliguin 
a retirar o requisin les estelades. I ho fan –ho fan, se-
nyor Bosch–, perquè la Llei contra la violència, el ra-
cisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, en el 
seu article 14, diu que «el coordinador de seguretat de 
cada esdeveniment esportiu ha d’establir pautes als or-
ganitzadors per tal que es compleixin les condicions 
d’accés i permanència per part dels espectadors per 
evitar alteracions de l’ordre i actes violents».

Això què significa? Això el que significa és que l’ús 
d’una bandera que representa uns quants, que no és un 
símbol oficial, que no és un símbol reconegut a l’Esta-
tut, com vostè molt bé ha dit, que és la que represen-
ta una simptomatologia de fractura política, que s’està 
utilitzant en contra de la resta de l’Estat, que s’exhibei-
xi en un esdeveniment esportiu de la resta de l’Estat 
espanyol pot ser considerat per algun vigilant de segu-
retat com una provocació i, per tal d’evitar l’acte vio-
lent, vulgui retirar-la. De la mateixa manera que hauria 
de retirar aquesta a què vostè fa referència de bande-
res feixistes que s’exhibeixen en determinats partits de 
futbol –de la mateixa manera, senyor Bosch. Perquè la 
bandera independentista o la bandera estelada repre-
senta una determinada opció política concreta, com pot 
representar també una altra bandera una determinada 
opció social o una determinada opció personal o col-
lectiva, d’un petit col·lectiu que vulgui reivindicar-se.

El problema està que aquí estem barrejant políti-
ca i esport. I aquí és on està veritablement el proble-
ma, quan barregem política i esport, perquè aquí és 
on es generen actes de violència; aquí és on es gene-
ra la inestabilitat i el problema, quan es barreja po-
lítica i esport, quan s’utilitzen determinats esdeveni-
ments esportius per fer-los servir com a instrument de 
reivindicació política. Perquè li fem mal a l’esport –li 
fem mal a l’esport. I aquests dies n’hem tingut alguns 
exemples bastant lamentables, que coses que podrien 
ser patrimoni de tots i de les quals tots ens en podem 
sentir orgullosos, alguns les utilitzen amb interessos 
partidistes, i sempre vinculats a l’esport; que s’utilitza 
com una eina de reivindicació política, com una eina 
més que res de confrontació política. I d’això és del 
que estem parlant, d’utilitzar símbols que representen 
uns quants i que representen només l’enfrontament i la 
confrontació en esdeveniments polítics, que el que po-
den generar és violència.

I, per tant, nosaltres no votarem favorablement aques-
ta proposta, tret del punt número 2, que és aquell que 
parla que l’important veritablement és evitar, en les 
exhibicions esportives i en els esdeveniments polítics, 
episodis de violència, que, per cert, han portat a situ-
acions prou lamentables –prou lamentables. I el que 

ha de fer aquest vigilant o coordinador de seguretat al 
qual es refereix la llei, és complir la llei i evitar provo-
cacions; evitar provocacions a altres equips de futbol 
que es poden sentir molestos o incòmodes, o entre de-
terminats seguidors de diferents partits de futbol. És 
d’això, del que estem parlant, senyor Bosch.

I, per tant, nosaltres votarem en contra del punt 1 i del 
punt 3, i votarem a favor del 2.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Mejías. Senyora Calvet, tres minuts 
per tancar el posicionament.

Gemma Calvet i Barot

Mirin, la veritat, és trist que hàgim d’assistir a un dis-
curs d’aquesta mena –ho dic per la portaveu del Par-
tit Popular i de Ciutadans–, on la confusió... (Veus de 
fons.) Un moment –un moment–, senyora Cuevas, es-
peri’s que acabi de parlar. És que ja ens deixaran... Ens 
limitaran la llibertat d’expressió aquí, també?

El president

Senyora Calvet, continuï la seva intervenció i, en tot cas...

Gemma Calvet i Barot

Demano l’empara, perquè, clar, és d’un nivell de coac-
ció l’expressió pública d’interrompre el meu torn per-
què resulta que...

El president

Prossegueixi la... Senyora Calvet, prossegueixi i, en tot 
cas, tindran l’oportunitat d’intervenir al final.

Carina Mejías Sánchez

Senyora Calvet, jo podria dir el mateix, eh?, quan vos-
tè ha estat parlant amb el senyor Turull.

El president

Si us plau, mantenim l’ordre. Senyora Calvet, continuï 
amb la seva intervenció i si algú té alguna cosa a dir, 
que ho faci al final de la intervenció.

Gemma Calvet i Barot

Que consti que pel que he protestat no és perquè par-
lés, sinó perquè ha demanat la paraula al president.

Miri, la diferència entre una democràcia i un estat to-
talitari és que la democràcia és l’acordió ampli i el 
ventall privilegiat on totes i cadascuna de les idees ca-
ben, sempre que no es faci apologia de la violència i 
sempre que no es promoguin delictes d’odi.

Jo ara li recordaré que hi ha un procediment penal en 
marxa contra el senyor García Albiol justament perquè 
aquests límits com a responsable públic no els ha tingut 
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clars –no els ha tingut clars. Hi ha hagut unes direc-
trius de fiscalia perquè la fiscalia no recorri una sentèn-
cia, però, en canvi, es mantenen els recursos presentats 
per les entitats personades. Això és el que els hauria de 
preocupar –això és el que els hauria de preocupar. Els 
hauria de preocupar que una ministra, en un moment 
donat, estigui a punt de prohibir una celebració espor-
tiva a l’Estat espanyol perquè resulta que els dos equips 
de futbol –un basc i l’altre català– apuntaven que majo-
ritàriament, com va ser així, exhibirien les dues bande-
res de projectes independentistes de cadascuna de les 
formacions. Això també els hauria de preocupar.

Quan nosaltres hem fonamentat la proposta de resolu-
ció basada en el pluralisme polític i la llibertat d’expres-
sió, i vostès estan fent omissió absoluta –no relativa, 
absoluta– del contingut jurisprudencial que el Tribunal 
d’Estrasburg ha fet per condemnar Turquia i per con-
demnar a tots aquells països que no han tingut clars 
aquests límits claríssims d’un estat democràtic..., llegei-
xin les sentències, si us plau –llegeixin les sentències.

I és més, aplicar una llei de l’esport –i això està sent 
resolt de forma favorable pels tribunals– de forma que 
la discrecionalitat i l’arbitrarietat de professionals de 
la seguretat privada, sense cap altra mena de conces-
sió en les seves funcions que la legalitat els atorgui per 
fer un ús absolutament arbitrari d’aquesta persecució, 
en un marc general on es fa ús d’aquestes estelades 
que defensen els colors d’unes samarretes esporti-
ves..., em sembla que els que fan barreja de política i 
esport són vostès; són vostès que sacrifiquen la lliber-
tat ideològica, el pluralisme polític i la normalitat so-
cial en què l’esport és associat molt sovint –molt so-
vint– també a sentiments polítics. I, si no, quan vostès 
vagin a una celebració esportiva, escoltin si hi han in-
sults, si hi han reprovacions, quins qualificatius... Ai-
xò els hauria de preocupar, quina és la cultura de l’oci 
esportiu que hi ha al darrere de la defensa...

El president

Ha esgotat el temps, senyora...

Gemma Calvet i Barot

Acabo –acabo. I no he escoltat cap reprovació a aques-
tes celebracions esportives on es desqualifica, s’insul-
ta, inclús s’amenaça alguns dels jugadors o altres for-
macions. Això és el que la llei prohibeix. Això és en 
el que hauríem de treballar per fer front..., des del punt 
de vista de la prevenció i la sensibilització.

Però, si us plau, posin en valor la pluralitat política. 
I aquí l’hem redactada de tal manera que fos estricta-
ment jurídica i democràtica i que formés part d’un pa-
trimoni col·lectiu, que alguns grups, com el Partit So-
cialista, ho han entès perfectament.

El president

Gràcies, senyora Calvet. Teníem aquí una paraula de-
manada, una altra allà i una altra allà. Torns de trenta 
segons. Si us plau, complim amb el temps. Endavant, 
senyor Fernández.

Daniel Fernández González

Amb referència a les paraules de la diputada del PP, 
sabem diferenciar clarament entre el símbol d’un pro-
jecte polític que no és el nostre, que el respectem en-
cara que no sigui el nostre i que el combatem demo-
cràticament, i la bandera del meu país, que en aquest 
cas és la senyera.

I, en segon lloc, per reafirmar que el clima que s’ha 
vist en aquest punt del debat confirma les meves pa-
raules anteriors. Per desgràcia, no estem davant d’un 
problema que tingui una resolució jurídica, sinó que 
estem davant d’un problema que té a veure amb els 
sentiments, que té a veure amb posicionaments perso-
nals, i bona prova d’això és el debat que tenim sobre 
aquest tema.

El president

Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyora Cuevas, 
trenta segons.

María José Garcia Cuevas

A ver, presidente, es por una cuestión de orden. Pri-
mero, yo no he interrumpido a la diputada, he pedi-
do la palabra; pues, poco respeto democrático tiene la 
diputada si no se puede pedir la palabra, levantar la 
mano en mitad de una intervención.

Pero la cuestión de orden importante, presidente: si 
tenemos un reglamento en este Parlamento es para 
garantizar que a todos los diputados se nos trata en 
igualdad de condiciones, independientemente de qui-
en ostente la presidencia de la comisión. Usted ha 
dicho literalmente a la diputada que tiene tres minu-
tos para posicionar-se respecto de las enmiendas, y la 
diputada ha empleado tres minutos y algo más que us-
ted le ha concedido para posicionarse no respecto de 
las enmiendas, que no las ha mencionado, sino a ha-
cer alusión al Partido Popular, a la intervención de la 
diputada del Partido Popular y a las cosas que hacen 
o dicen miembros del Partido Popular. Eso es comple-
tamente inadmisible, y entiendo que usted tendría que 
haberle cortado la palabra y decirle que o se posiciona 
respecto a las enmiendas o no tiene derecho al uso de 
la palabra, porque eso es lo que dice el Reglamento y 
eso es lo que todos tenemos que acatar.

Me parece un comportamiento arbitrario, porque esta 
diputada ha tenido tres minutos para comentar mi in-
tervención y usted me da treinta segundos para expli-
carme, con lo cual...

El president

Un minut quinze que porta.

María José Garcia Cuevas

Es igual, presidente, o cumplimos todos el Reglamen-
to... (veus de fons), o cumplimos todos el Reglamento... 
A ver, presidente, usted no le ha cortado el micrófono 
a la diputada, que ha estado hablando de mí, que yo no 
he presentado ninguna enmienda. Si el Partido Popu-
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lar no presenta ninguna enmienda, la diputada no tenía 
derecho –y usted mismo se lo ha dicho– a posicionarse 
respecto del Partido Popular ni de la intervención del 
Partido Popular; tenía tres minutos para posicionarse 
respecto de las enmiendas y el Partido Popular no ha 
presentado enmiendas.

El president

Ha acabat, senyora diputada? Moltes gràcies. Per tant, 
la darrera intervenció. Endavant, senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Per tornar a centrar el tema on toca, que és en el con-
tingut, sobretot en l’argumentari de la proposta de re-
solució. Dir-li a la senyora Calvet que..., miri, el que 
no se’ls pot demanar als professionals de la seguretat, 
i molt menys de la seguretat privada, que, com vos-
tè sap, en aquests moments estan qüestionats com a 
conseqüència de la situació de llimbs jurídics en què 
viuen, el que no se’ls pot demanar és que vagin més 
enllà dels criteris que marca la llei. I ells el que es-
tan fent és complir la llei, que, com li he dit, és el que 
disposa l’article 14 d’aquesta Llei contra la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport. 
I em sembla greu que vostè els inciti a no complir la 
llei, quan ells tenen l’obligació de complir-la i, a més a 
més, amb un marge de discrecionalitat bastant impor-
tant i, per tant, que correspon també en bona part al 
sentit comú. Jo crec que fem un flac favor precisament 
a aquesta pacificació de l’esport, a no utilitzar l’esport 
com una eina i un instrument de reivindicació política, 
si fem aquestes afirmacions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Abans de posar-ho a votació... Jo crec 
que dediquem, a cada una de les CAI..., la senyora 
Cue vas i jo ens dediquem a discutir una estona sobre 
el Reglament i sobre els ordres d’intervenció. Jo crec 
que en aquest cas és molt clar que el grup proposant, 
quan hi han esmenes, té dos torns, un torn de cinc mi-
nuts i un de tres minuts, darrere del qual explica quin 
text se sotmet a votació, més enllà de si entra més a 
fons o menys en les esmenes; que és costum d’aquesta 
casa, que trobarem exemples de tots els grups fent ser-
vir aquesta pràctica, i que, per tant, si la Mesa i els por-
taveus volen acordar en algun moment interpretar-ho 
d’una manera diferent en aquesta CAI, estarem absolu-
tament disposats a fer-ho, però per costum s’ha fet així.

Fins ara s’ha respectat. I trobarem exemple de tots els 
grups en aquesta pràctica d’utilitzar d’aquesta mane-
ra el torn. I tampoc crec que posicionar-se sobre les 
esmenes en el primer torn i, per tant, facilitar les in-
tervencions de tots els grups donant-los la possibilitat 
de parlar clarament del seu posicionament de vot sigui 
una mala praxis, ni això hagi de fer que en la segona 
intervenció no es faci. Però si hi ha un interès a fer 
una interpretació clara a partir d’ara en aquesta comis-
sió de com s’usaran els torns, es pot fer, no hi ha cap 
problema. Jo crec que està més que debatut. Els hem 

fet una oferta, valorin-la i, en tot cas, després tindrem 
l’oportunitat de parlar-ne.

Per tant, entenc que hi ha votació separada. (Gemma 
Calvet i Barot demana per parlar.) Ho sento, hem tan-
cat els torns d’al·lusions, i amb les paraules...

Gemma Calvet i Barot

President, jo per al·lusions no l’he demanat, però la de-
mano ara.

El president

En aquest torn hi ha trenta segons per al·lusions en el 
cas que es cregui convenient. Quan hi havia el torn, no 
s’ha demanat i, per tant, ara no pot intervenir. Per tant, 
si estem parlant que utilitzem sempre els mateixos cri-
teris en aquesta cambra, els utilitzem.

Per tant, sotmetem el tema a votació. Entenc que hi ha 
d’haver votació separada del punt número 2. Sí? (Pau-
sa.) D’acord.

Per tant, votem primer el punt número 2.

Vots favorables al punt número 2?

Unanimitat; s’aprova per unanimitat.

I podem votar, entenc, conjuntament el punt 1 i el punt 3.

Vots favorables al punt 1 i al punt 3?

Setze.

Vots en contra?

Quatre.

Per tant, vint; ja quadra.

Sol·licitud de sessió informativa
amb la vicepresidenta del Govern sobre el 
projecte del Govern respecte a l’Agència 
Tributària (tram. 354-00226/10)

Passaríem al punt número 10, que és la sol·licitud de 
sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals amb la vicepresidenta del Govern sobre el pro-
jecte del Govern respecte a l’Agència Tributària. Té la 
paraula el Grup d’Iniciativa, que és el grup proposant, 
si vol.

Jaume Bosch i Mestres

No, no cal. Em sembla que està clar i per nosaltres, si 
es vol, es pot passar a votació.

El president

D’acord.

Vots a favor de la compareixença?

Vots en contra?

Per tant, queda rebutjada per 11 vots en contra i 10 
vots a favor... (Veus de fons.) Nou, perdó; 9 vots a favor 
i 11 vots en contra.
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Proposta de resolució
sobre la creació de les vegueries de l’Ebre i 
del Camp de Tarragona (tram. 250-00714/10)

Per tant, passaríem ara al punt número 11, que és el Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya... Ah, no!, 
perdó –perdó, perdó–, passaríem ara al punt que hem 
retardat, que és el punt número 7, que és la Proposta de 
resolució sobre la creació de les vegueries de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona, presentada pel Partit Socialista.

Té la paraula, doncs, el senyor Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Es tracta de quelcom que 
no deu resultar nou a ningú en aquesta comissió i que 
ha estat repetidament objecte de controvèrsia també, 
perquè ens referim a l’organització territorial de Ca-
talunya i molt concretament a la de les comarques del 
sud. Recordem, encara que només sigui per tenir-ho 
present, que som hereus encara de l’organització ter-
ritorial del senyor Javier del Burgo y del Olmo, tan ci-
tat a Catalunya. Per cert, aquest senyor no va ser au-
tor només d’això, sinó que era un notable periodista i 
traductor d’Horaci, i en concret de l’estrofa sàfica era 
bastant mestre –que després la va conrear Unamuno i, 
a casa nostra, Joan Brossa, per cert. Bé, doncs, hereus 
encara d’aquesta organització territorial d’Espanya de 
fa cent vuitanta anys, la reivindicació, sobretot de les 
Terres de l’Ebre, de constituir-se en vegueria no deu 
ser nova per als senyors i senyores diputats.

Ja sé que quan hem estudiat i hem volgut resoldre 
aquesta qüestió s’ha adduït sempre que no era el mo-
ment, que hi havia altres coses més importants, que 
«ara, ves, tenim la crisi», que abans estàvem redactant 
l’Estatut, etcètera. Però no hem volgut deixar passar 
l’ocasió perquè, si m’ho permeten, en el programa de 
govern de Convergència i Unió i la seva aliança amb 
Esquerra Republicana no ho hem pogut veure enlloc. 
I alarmats per això, la gent de les Terres de l’Ebre i 
aquells que no hi vivim però hi hem nascut i aquells 
que amb bona voluntat volen resoldre el problema ens 
han dit que per què no portàvem aquest tema una altra 
vegada a consideració dels senyors i senyores diputats. 
Així que avui ho tornem a presentar. Pensem que és el 
moment; que es poden fer dues coses alhora –de vega-
des tres i de vegades quatre–, i que resoldre la qües-
tió de l’organització territorial de Catalunya, almenys 
a les comarques de l’Ebre, valdria la pena que ho po-
séssim a consideració i que hi poséssim fil a l’agulla.

La diferència entre la nostra posició i la dels grups es-
menants és que nosaltres ja sabem que no està de mo-
da això, però proposem que negociïn els dos governs 
–el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya–, per-
què, si no, si anem per la via legislativa al Congrés dels 
Diputats sense haver-ho negociat abans, com passa 
en altres coses que vostès ja deuen saber, doncs, serà 
bastant inútil. Així que, per tal que posem fil a l’agu-
lla, encomanem al Govern que prengui contacte amb 
el Govern d’Espanya –a veure si almenys per aques-
ta qüestió ho aconsegueix– i resolem aquest problema.

Gràcies, senyor president.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Per al posicionament per part 
de... Per a la defensa de les esmenes presentades per 
part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, gràcies, president. En tot cas, apuntar al senyor 
Sabaté la controvèrsia o la necessitat, la voluntat de 
tirar endavant aquesta organització territorial. Mi-
ri, Esquerra Republicana ostentava la responsabilitat 
del Departament de Governació quan aquesta llei es 
va aprovar i vam ser els principals impulsors d’aques-
ta llei. I no en vam tenir prou d’estar al Govern, si-
nó que quan nosaltres estàvem a l’oposició, l’anteri-
or legislatura, vam tirar endavant alguna proposta en 
aquest sentit. M’agrada que ara el Partit Socialista tin-
gui aquesta preocupació per aquest tema, perquè quan 
nosaltres ho vam proposar la legislatura passada, vos-
tès el 19 d’octubre del 2011 votaven en contra de tirar 
endavant aquesta iniciativa. Per tant, diguem-ne, ben-
vinguda aquesta preocupació per les Terres de l’Ebre.

Miri, votarem a favor d’aquesta proposta perquè no 
volem que vostès facin demagògia amb la nostra posi-
ció en aquest tema. Pensem que ara no és el moment. 
Pensem que tècnicament aquesta proposta no és cor-
recta. Entenem que el que s’havia de fer és portar al 
Ple una proposta, en el sentit que el Ple aprovi la tra-
mitació i la modificació legislativa que correspon, tal 
com indica la Llei de vegueries, i, per tant, a partir 
d’aquí, començar i tramitar. És evident que qualsevol 
tramitació, qualsevol modificació normativa ha d’anar 
acompanyada d’un diàleg, però ens sembla que el dià-
leg, en tot cas, es prendrà quan primer parlamentària-
ment el Parlament hagi pres alguna decisió en aquest 
sentit; com en altres temes també, perquè és evident 
que cadascú marca..., i d’acord amb els reglaments 
parlamentaris marquem un punt de sortida i després 
un punt de negociació.

Per tant, senyor Sabaté, hi insistim, estarem en la de-
fensa de la Vegueria de l’Ebre, com sempre hi hem es-
tat, però que en tot cas no vinguin a fer jocs de mans 
ara, vostès, en aquesta qüestió.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Per defensar l’esmena per part 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió...

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, senyor president. També en la mateixa línia 
que acaba d’establir el portaveu d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i perquè no es faci demagògia amb 
aquesta proposta de resolució, hi votarem a favor.

Bàsicament, des del 2011 ençà, jo crec que els ciuta-
dans i ciutadanes de les Terres de l’Ebre això ja no ho 
compren. Vull dir, tothom va saber en el seu moment 
que la Llei de vegueries tenia dos condicionants im-
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portants –un, de límits provincials, i l’altre, de la LO-
REG– que s’havien de tramitar a través de dues lleis 
orgàniques que no s’han tramitat. I, per tant, fins que 
no es faci aquesta tramitació, doncs, aquí podem anar 
fent declaracions i instant qui sigui que no li toca, per-
què instar el Govern de la Generalitat... Evidentment, 
el Govern de la Generalitat la gestió política l’ha fet 
des del principi i ni abans ni ara ha estat possible tenir 
aquest acord, però sí que, evidentment, ens sumarem a 
qualsevol iniciativa que vagi en la línia de la reforma 
legislativa –que, de fet, alguna ja se n’ha presentat– i, 
per tant, a nivell de fer les lleis orgàniques que cal fer 
per modificar límits provincials i la LOREG.

I, bé, tant a la Terra Alta, com al Montsià, com al Baix 
Ebre, com a la Ribera, jo crec que, senyor Sabaté, ja 
saben que utilitzar aquest tipus d’iniciatives no fa cap 
bé a ningú, perquè al final..., ni es crea expectativa en 
aquest moment. En un cert moment, tot això hauria 
pogut generar una controvèrsia política parlamentària 
i al territori; però, és clar, és que la gent al final tam-
bé..., el pas del temps posa tothom al seu lloc. I, en 
aquest sentit, la gent de les Terres de l’Ebre saben que 
una iniciativa d’aquestes característiques que vostès 
han presentat i que avui aprovarem, bàsicament per-
què no la puguin utilitzar demagògicament, doncs, no 
té cap resultat final. I, per tant, cal molt més que això 
per tenir una organització territorial pròpia efectiva en 
aquest país.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Per al posicionament per part 
dels grups parlamentaris, comencem pel Partit Popu-
lar de Catalunya.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidente. El Estatuto de autonomía –artícu-
los 90 y 91– determinó que el Gobierno autonómico 
se ejercería territorialmente según los ámbitos deno-
minados «veguerías» y que el Consejo de Veguerías 
sustituiría a la diputación, y que esta nueva organi-
zación territorial catalana se regiría según la ley del 
Parlamento catalán. En base a estos artículos, el PSC 
nos presenta una propuesta de resolución que mezcla 
y confunde conceptos y competencias que la sentencia 
del Tribunal Constitucional aclaró.

Por una parte, según la sentencia, la Generalitat puede 
organizar territorialmente sus servicios en veguerías, 
vegueríos, condados, mandaciones o cualquier otro 
ámbito territorial, medieval o no, que decida. Sin em-
bargo, las provincias son literalmente, según el artícu-
lo 141.2 de la Constitución, la división territorial pa-
ra el cumplimiento de las actividades del Estado y no 
tienen nada que ver ni pueden quedar condicionadas 
con la organización territorial que decida la Genera-
litat para la prestación territorial de los servicios para 
los que es competente.

Por ello, el Tribunal Constitucional aclaró, en el fun-
damento jurídico 40 de la Sentencia 31/2010, que la 
previsión estatutaria de la existencia de las veguerías 

no puede suponer la supresión de las provincias en 
Cataluña ni la de sus funciones constitucionales. Es 
decir, legalmente podrían convivir dos niveles de ad-
ministración territorial en Cataluña: las provincias, 
como estructura estatal, y las veguerías, como estruc-
tura descentralizada de la Generalitat. Las veguerías, 
dependientes de la Generalitat a efectos de funciona-
miento, financiación y regulación, son constitucional-
mente posibles como una nueva entidad local, como 
un nuevo nivel administrativo.

El cumplimiento o no de la Ley de veguerías es una 
cuestión exclusiva de la Generalitat de Cataluña, no 
del Gobierno de España, que ya tiene una organiza-
ción territorial, las provincias, que no depende ni se ve 
afectada por la Ley de veguerías. Proponer al Estado 
que constituya dos veguerías en un plazo de tres me-
ses, como dice la propuesta, es pedirle que ejecute una 
competencia de la Generalitat, una competencia que 
define el Estatuto de autonomía y que el Govern puede 
o no desplegar, pero que en ningún caso le correspon-
de al Estado. Estas dos nuevas veguerías que propone 
el PSC serían, según la sentencia del Constitucional, 
parte de la estructura territorial de la Generalitat, las 
tendría que constituir la Generalitat y pagarlas la Ge-
neralitat, solo en ese caso quedarían reguladas y suje-
tas a la Ley de veguerías 30/10, de 27 de julio. Co-
mo ven, nada que ver con el Estado. Dejen ustedes de 
confundir a la gente, que si en Cataluña no hay vegue-
rías es responsabilidad exclusiva de la Generalitat.

Pues, bien, recordando que en Cataluña tenemos más 
niveles administrativos que en ninguna otra parte de 
España y que la Generalitat no cubre adecuadamen-
te ni siquiera los servicios básicos como la salud o la 
educación, no podemos sino preguntarnos si crear un 
nuevo nivel administrativo autonómico más desagre-
gado y, por tanto, más caro, es la prioridad de los ca-
talanes en este momento. Nuestra opinión es que no es 
ninguna prioridad.

Otra opción para tener veguerías en Cataluña sin que 
la Generalitat tenga que gastar dinero es proponer al 
Estado que las provincias catalanas se llamen «vegue-
rías» –lo admitió el Tribunal Constitucional en el fun-
damento jurídico 41–, pero debe quedar claro que es-
tas provincias llamadas «veguerías» seguirían siendo 
estructura territorial del Estado, no de la Generalitat, 
por tanto, no quedarían sujetas ni tendrían nada que 
ver con la Ley de veguerías que aprobó el Parlamento, 
porque es evidente que este Parlamento no puede le-
gislar sobre estructuras ni competencias estatales. Lo 
dice claramente el Tribunal Constitucional en el fun-
damento jurídico 41 de la sentencia. Dice: «Si la ve-
guería no fuera sino la denominación de la provincia 
en Cataluña, en ningún caso la creación, modificación 
y supresión, así como el desarrollo del régimen jurídi-
co de las veguerías podrían regularse entonces por ley 
del Parlamento catalán.» Pero tampoco en este caso 
de simple cambio de nombre de las provincias conside-
ramos una prioridad para el Estado ampliar el número 
de provincias en Cataluña, aumentando el peso y el 
gasto de la Administración pública, cuando precisa-
mente todos los esfuerzos de racionalización empren-
didos desde el Estado van en la línea contraria.
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Por tanto, votaremos en contra de la propuesta, que 
entendemos que es contraria a los intereses y a las 
prio ridades de los catalanes. Es una propuesta que 
confunde y que mezcla conceptos, porque, resumi-
endo, si la veguería es autonómica, no la puede cre-
ar el Estado, y si es estatal, no la puede regular la ley 
aprobada por el Parlament. Votaremos en contra de 
una propuesta que, se interprete como se interprete, 
propone una injerencia competencial o en las respon-
sabilidades autonómicas o en las estatales, lo que en 
ningún caso debe ser avalado por un Parlamento res-
petuoso y leal con las instituciones democráticas y el 
ordenamiento jurídico.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds...

Jaume Bosch i Mestres

Sí, per reafirmar, president, el nostre compromís –el 
compromís del Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida– 
amb la necessitat de crear les vegueries a Catalunya, 
que pensem que respon a un sentiment majoritari de 
la població, i molt en concret a les Terres de l’Ebre i al 
Camp de Tarragona.

Pensem que és una llàstima que no hi hagi hagut 
acord, tot i que es votarà a favor, perquè, vejam, tots 
sabem que les vegueries estan previstes a l’Estatut 
d’autonomia i també a la llei que s’ha citat del Parla-
ment de Catalunya, però va ser objecte, aquest Estatut, 
d’una interpretació restrictiva i centralista per part del 
tribunal de la inquisició, també conegut per Tribunal 
Constitucional, que va, d’alguna manera, fer una in-
terpretació absolutament centralista i reaccionària del 
que pretenia fer l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
I alguns que es preocupen del procés actual, potser 
podrien anar a les arrels d’aquell recurs d’inconstitu-
cionalitat presentat pel PP, que va originar que el Tri-
bunal Constitucional es carregués el que havia votat el 
poble de Catalunya.

En tot cas, nosaltres pensem i diem que és una llàsti-
ma que no s’hagi arribat a un acord en el redactat, per-
què pensem que no és contradictori, és a dir, és neces-
sari negociar amb el Govern de l’Estat, aquest tema. 
Ara, la interpretació de la portaveu del PP també ens 
adverteix de les nul·les possibilitats que hi ha d’arribar 
a un acord en aquest sentit.

I, per altra banda, és evident també que, en cas que hi 
hagués un acord –i, en cas que no hi sigui, també és 
legítim portar-ho–, serien necessaris canvis legislatius 
en la legislació estatal per donar compliment al que va 
dir el Tribunal Constitucional.

En tot cas, la senyora diputada del PP ha fet referència 
al fet que no cal augmentar la presència de l’Adminis-
tració estatal o perifèrica de l’Estat a Catalunya creant 
més nombre de províncies. Miri si seria senzill i ho 
simplificaríem si es convertís Catalunya en província 
única, com hi ha altres comunitats autònomes que són 

província única; ens estalviaríem moltíssimes coses i 
es podria regular el tema de les vegueries.

En tot cas, el fet que es voti a favor per part de la ma-
joria en aquest Parlament pensem que és positiu. La-
mentem que no s’hagi arribat a aquest acord, perquè 
segurament els ciutadans de les Terres de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona haurien volgut que hi hagués un 
redactat també àmpliament compartit per tothom.

El president

Moltes gràcies, senyor Bosch. Pel Grup de Ciutadans, 
senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president. Senyor Sabaté, no la hi votarem, 
no la hi votarem a favor. No la hi votarem a favor per 
dues raons; la primera de concepte i la segona, per ra-
ons pràctiques.

Miri, la primera de concepte perquè, com vostè sap, 
nosaltres hem presentat reiterades iniciatives en aquest 
Parlament perquè considerem que cal simplificar l’Ad-
ministració pública, cal simplificar les estructures po-
lítiques i en aquests moments Catalunya és una de les 
comunitats autònomes que té més nivells administra tius 
–fins a sis–; té Administració local, Administració co-
marcal, les diputacions, l’autonomia, l’Estat i també 
les administracions europees, que condicionen de ma-
nera determinant amb les seves regulacions la vida i 
les condicions de vida dels catalans. I, per tant, con-
siderem que això és insostenible, tenim una adminis-
tració desproporcionada i el que cal és reduir-la. I, per 
tant, nosaltres no som favorables a la creació d’una no-
va estructura política com és la vegueria; així ho hem 
manifestat i, per tant, és una qüestió de concepte.

Però, home, no deixa de tenir certa gràcia que algú 
que ha governat vuit anys aquí i vuit anys allà, que ha 
tingut ocasió de desenvolupar aquesta normativa amb 
plena majoria –perquè ha tingut prou majoria per fer-
ho–, ara demani que en tres mesos es resolgui una ne-
gociació, senyor Sabaté. Perquè vostès han tingut prou 
temps per fer-ho, eh? –prou temps. Aquesta llei és de 
l’any 2010 i, per tant, hi ha hagut temps de majories 
parlamentàries del Partit Socialista aquí i allà per de-
senvolupar-la.

Escolti, miri, aquesta comissió bilateral que vostès fa 
uns dies comentaven que no tenia massa feina i que 
era necessari posar-la a treballar, doncs, miri, la po dien 
haver posat a treballar per treballar aquesta qüestió, i 
haver negociat amb el Govern de l’Estat i amb el Go-
vern de la Generalitat –en aquell moment, del mateix 
color polític– el desenvolupament d’aquesta llei i les 
reformes legals oportunes respecte a lleis orgàniques. 
Fins i tot en aquell moment podien haver habilitat in-
clús una reforma constitucional; però no. I ara resulta 
que ho hem de fer en tres mesos? En tres mesos? Ho-
me, no crec que aquesta sigui una prioritat. I tampoc 
jo no crec que en aquests moments sigui un sentiment 
majoritari de la població catalana, que estigui pendent 
de veure si creem o no creem les vegueries. La pobla-
ció de Catalunya el que vol és feina i menys costos 
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laborals, i sobretot una administració pública més al 
servei dels ciutadans, i no que continuem creant es-
tructures administratives, que ells veuen com a obso-
letes i innecessàries i que, a més a més, els generen un 
cost que no poden assumir. I per això la hi votarem en 
contra, senyor Sabaté.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Socialista, per tancar el torn 
d’intervencions.

Xavier Sabaté i Ibarz

Sí, i per contestar al·lusions i a les esmenes, no? En pri-
mer lloc, com a precisió del llenguatge: Javier de Bur-
gos, com m’apunta el meu company –no Javier de 
Burgo, sinó de Burgos– Daniel Fernández.

En segon lloc, a la representant del PP, no que la cons-
titueixi en tres mesos l’Estat, sinó que en tres mesos es 
negociïn els canvis legislatius, hi diu, si llegeix bé la 
nostra proposta.

En tercer lloc, home, dir que hi votarà a favor, el re-
presentant d’Esquerra Republicana, perquè no fem de-
magògia els socialistes, és un judici d’intencions inad-
missible o una profecia falsa. I Jesucrist ja va advertir 
–Mateu 24– que ens lliuréssim dels falsos profetes, 
que deia que fins i tot enganyarien els escollits. Imagi-
nin-se, fa dos mil anys ja ens advertia d’això.

I veig que el representant de Convergència..., és tal la 
simbiosi ja amb Esquerra Republicana, que ha perdut 
la personalitat política, perquè utilitza el mateix argu-
ment. Diu: «No, perquè no facin vostès demagògia.» 
Escoltin, vostès al final ho votaran. Si ho voten, ho vo-
ten. I els adverteixo que adquireixen un compromís. 
És a dir, quan un vota i diu que encomana al Govern 
–al seu Govern; al dels dos que li donen suport–..., ho 
han llegit bé, no? Diu que encomanem al Govern, si 
això és vota, «que negociï en el termini de tres me-
sos». Per tant, sàpiguen que d’aquí a tres mesos, si en-
cara dura la legislatura i no són tan irresponsables que 
la dissolen, els passarem comptes. Si no ho han fet, 
tornarem a presentar una iniciativa i podran tornar a 
dir que no fem demagògia, però haurà estat pel seu in-
compliment, que esperem que no es produeixi.

Moltes gràcies.

El president

Sí, hauríem de clarificar exactament com es vota, per-
què crec que els grups ara mateix... I els textos que es 
sotmeten a votació.

Xavier Sabaté i Ibarz

No, tal qual. Perdó, president, la mantenim tal qual.

El president

No s’accepten les esmenes.

Xavier Sabaté i Ibarz

No, no.

El president

D’acord.

(María José Garcia Cuevas demana per parlar.) Se-
nyora Cuevas, trenta segons.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidente. Es por una cuestión de orden. 
Este grupo parlamentario, el Partido Popular de Ca-
taluña, quiere mostrar su desacuerdo y rechazo con-
tundente con que en este Parlamento se viertan ex-
presiones ofensivas y denigrantes hacia instituciones 
del Estado. Y me refiero a las palabras del portavoz 
de Iniciativa cuando ha dicho que «el tribunal de la 
inquisición, también conocido como Tribunal Consti-
tucional». Entiendo que esto es una deslealtad institu-
cional, la garante impropia de este Parlamento, y que 
solo desprestigia al Parlamento y al trabajo que se in-
tenta realizar en él.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. (Lluís M. Corominas i Díaz demana 
per parlar.) Pel Grup de Convergència... Endavant.

Lluís M. Corominas i Díaz

Sí, senyor Sabaté, jo m’ho volia estalviar, però, bé, 
vostè ara, a part de citar-nos la Bíblia i abans l’Hora-
ci, ha atacat Convergència i, ho sento, però jo no m’ho 
puc estalviar.

Hi ha un acord del Govern que insta el Parlament –és 
del 2011–, i ara nosaltres tornem a instar el Govern, 
quan qui ha de fer la modificació és l’Estat. Ara, nos-
altres volem ser coherents i nosaltres sabem quin és 
el sentiment de la gent de les Terres de l’Ebre, entre 
altres coses perquè tenim la responsabilitat instituci-
onal gairebé a més del 50 per cent dels ajuntaments i 
a les quatre capitals a les comarques de les Terres de 
l’Ebre i, sobretot, nosaltres tenim partit a les Terres 
de l’Ebre, senyor Sabaté.

El president

Gràcies. (Marc Sanglas i Alcantarilla demana per par-
lar.) Pel Grup d’Esquerra Republicana, senyor San-
glas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies. En tot cas, per al·lusions. Senyor Sabaté, pri-
mer, ja hem demostrat o el Govern de l’Estat ha de-
mostrat –i la seva representant en aquesta cambra ja 
ho ha dit ben clarament– que no tenen cap mena d’in-
terès de tirar-ho... En tot cas, encomanem al Govern 
de la Generalitat que intenti trucar al ministeri a veure 
si algú els agafa el telèfon. Però quan no hem tingut 
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ocasió, en altres ocasions, de parlar d’altres temes per-
què Madrid no despenja el telèfon, ja està, ens sembla 
que això no tirarà endavant.

I sobre la demagògia, escolti, vol que li ensenyi..., 
quants titulars de premsa vol que li ensenyem del Par-
tit Socialista traient titulars aprofitant que Esquerra 
Republicana ha votat en contra? Ahir mateix sobre 
els pressupostos, traient uns «infogràfics» sobre el fet 
que s’havia abaixat la inversió en molts territoris. Evi-
dentment, a tots els territoris ha baixat la inversió per-
què ha baixat el pressupost, és qüestió de lògica. I, per 
tant, diguem-ne, la demagògia sí que la fan vostès, 
aprofitant el pacte de govern.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Sanglas. (Xavier Sabaté i Ibarz dema-
na per parlar.) Senyor Sabaté, trenta segons i acabem 
el torn.

Xavier Sabaté i Ibarz

Sí, per demagògia, doncs, que la independència arri-
barà el mes de novembre. Miri, jo crec que no hau-
ríem d’entrar en aquests nivells, però m’hi han portat 
vostès quan han dit que..., l’únic argument de la seva 
votació avui aquí és que els socialistes no facin dema-
gògia. Em sembla bastant lamentable que aquest sigui 
l’únic argument; o es vota per convicció o no es vota. 
Jo no he conegut altre raonament, almenys al llarg de 
la meva vida de política.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies.

Sotmetem, doncs, el text a votació. Recordem que és 
el text íntegre, tal com s’havia presentat.

Vots a favor de la proposta?

Setze vots a favor.

Vots en contra?

Quatre.

Per tant, queda aprovat el punt número 7.

Projecte de llei
de governs locals de Catalunya (propostes 
de compareixença) (tram. 200-00007/10)

(Les propostes de compareixença amb els números de 
tramitació 352-00546/10 a 352-00551/10, 352-00553/10 
a 352-00556/10, 352-00559/10, 352-00560/10, 352-
00564/10 a 352-00569/10, 352-00570/10, 352-
00571/10, 352-00573/10 a 352-00579/10, 352-00580/10, 
352-00581/10, 352-00582/10, 352-00584/10, 352-
00585/10, 352-00587/10, 352-00589/10, 352-00590/10 
a 352-00605/10, 352-00611/10 a 352-00620/10, 352-
00622/10 a 352-00664/10, 352-00668/10, 352-00669/10, 
352-00671/10 a 352-00675/10, 352-00678/10 a 352-

00693/10 són aprovades; les propostes de comparei-
xença amb els números de tramitació 352-00557/10, 
352-00558/10, 352-00561/10 a 352-00563/10, 352-
00572/10, 352-00583/10, 352-00586/10, 352-00621/10, 
352-00665/10 a 352-00667/10, 352-00670/10 i 352-
00676/10 són retirades, i la proposta amb el número 
de tramitació 352-00588/10 decau.)

I passaríem al punt número 11. El punt número 11 in-
clou totes les compareixences. I en aquest cas el que 
faríem..., com que som conscients que els portaveus 
que porten aquest tema ho han estat treballant prèvia-
ment, no sé si el senyor Batalla vol explicar una mica 
les conclusions a les quals s’ha arribat i després ho vo-
taríem o, en el cas que estigui tancat, doncs, fins i tot 
podria ser que no calgués ni votar-ho. 

Endavant, senyor Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Molt bé. Gràcies, president. Doncs, sí, amb el permís 
de tots els portaveus, faríem una explicació de com 
hem anat elaborant la proposta de compareixences, 
d’aquestes cent peticions..., cent quaranta peticions 
que hi ha hagut fins ara. En tot cas, hem adoptat al-
guns criteris per intentar no només racionalitzar-ho tot 
plegat, sinó a més a més també tenir un criteri general 
d’actuació en aquesta votació.

D’entrada, per exemple, aquelles propostes de compa-
reixença que es feien per a una entitat en concret, si hi 
havia una proposta genèrica i una proposta de nom, 
és a dir que vingui el president ics d’aquesta entitat, 
el que hem decidit és que s’agrupin totes en una sola 
petició i que sigui l’entitat en qüestió qui finalment triï 
qui serà la persona o les persones que la representaran.

Amb aquest criteri, per exemple, el punt 1, punt 2, 
punt 3, punt 4 i punt 5 seria la compareixença, en 
aquest cas, del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l’Administració Local de Catalunya.

El punt 6, punt 7, punt 8, punt 9, punt 10, punt 11, punt 
12 i punt 13 seria l’Associació Catalana de Municipis.

El punt 14 és una compareixença única, en aquest cas, 
del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis. Tot això vol dir que està aprovat per tots els 
grups i, per tant, no caldria votació.

El punt 15, el punt 16, el punt 17, el punt 18, el punt 19, 
el punt 20, el punt 21 i el punt 22 seria la Federació de 
Municipis de Catalunya.

El 23, 24 i 25 serien els representants del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat.

El 26 i el 27, el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

El 28 i el 29, el Consell Comarcal del Maresme.

Després, el punt 30 i el punt 118, que també serien 
adoptats favorablement per tots els grups, és la com-
pareixença del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat.

Després, el punt 31, el 32, el 76 i el 131 són punts que 
presenten diversos partits perquè comparegui un al-
calde en concret. Llavors, aquests punts decaurien en 
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virtut d’un acord que faríem arribar a la Mesa de la 
comissió per tal de proposar una compareixença d’un 
alcalde per grup parlamentari. És un acord que enca-
ra no el tenim materialitzat, però que el faríem arribar 
a la Mesa. Per tant, el punt 31 decauria, el 32 també.

Llavors, el 33, 34, 35 i 36 és la petició de comparei-
xença de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les 37, 38 i 39 serien la compareixença del Consell 
Comarcal del Barcelonès.

Les 40, 41, 42 i 44 serien les compareixences de Co-
missions Obreres.

La 43 quedaria retirada. La propietària és el PSC, en 
aquest cas.

Les 45, 46 i 47 serien les compareixences d’UGT.

La 48 quedaria retirada també. La 49 també quedaria 
retirada. D’acord? (Pausa.)

Llavors, les 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 són les de la pla-
taforma «El Lluçanès és comarca», que quedarien ac-
ceptades.

Les 58, 59, 60, 61 i 62, l’Agrupació d’Entitats Munici-
pals Descentralitzades.

La 63 es votaria conjuntament o seria acceptada con-
juntament amb la 78, que és un expert en..., és el di-
rector de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques.

Després hi ha una sèrie de propostes que decaurien, 
que és bàsicament d’experts universitaris i també, en 
algun cas, d’alguna entitat de la societat civil, que el 
que hem acordat amb tots els portaveus seria d’envi-
ar-los una carta en nom de la comissió, en tot cas, en 
nom del Parlament, perquè ens puguin fer arribar la 
seva proposta escrita sobre l’opinió que tenen, si així 
ho desitgen, sobre la Llei de governs locals. Seria en 
aquest cas, per exemple, el número 64.

Per altra banda, la 65 i 66 serien acceptades, que és la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya. 
Per tant, compareixerien aquí al Parlament.

La 67 seria retirada, en aquest cas, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa. Si no hi ha res..., si hi ha alguna 
cosa que m’equivoqui ja m’ho direu, eh?

Després, la 68 i 69, que és Diputació de Barcelona, 
anirien també conjuntament amb la 32, 33..., perdó, 
132, 133, 134 i 135, que són les quatre diputacions i el 
Conselh Generau d’Aran.

La 70, la 71, la 72 se’ls demanaria per escrit.

La 73, que està vinculada amb la 117, és el Col·legi 
d’Educadors Socials i Col·legi de Treballadors Socials. 
Hi intervindria el Col·legi de Treballadors Socials. Per 
tant, decauria la 73.

La 74 se’ls demanaria per escrit. La 75, compareixen-
ça. La 76 se’ls demanaria per escrit. La 77, per escrit. 
La 78, compareixença. La 79, per escrit. La 80, per es-
crit. La 81, per escrit.

Llavors, la 82, 83, 84, 85 i 86, que fan referència a una 
mateixa entitat, que és «Gent per Valldoreix», també 
se’ls demanaria per escrit.

La 87, 88 i 89..., en aquest cas s’acceptaria la compa-
reixença física, per dir-ho així. A la 90 se’ls demana-
ria per escrit, també. La 91, la 92 i la 93, comparei-
xença.

Les 94, 95, 96, 97 i 98 són diferents peticions, en 
aquest cas, per al Fòrum de Síndics i Defensors Lo-
cals de Catalunya, que també es faria una sola com-
pareixença que decidiria la mateixa entitat que hi in-
tervé. 

La 100, compareixença. La 101, la 102 i la 103, com-
pareixença; tenen un títol una mica diferent, però en-
tenem que es tracta de la mateixa entitat. 

La 104 i la 105, compareixença. La 106, per escrit. La 
107, compareixença. La 108, compareixença.

La 109, que està vinculada amb la 141, se’ls demana-
ria per escrit, que són la gent de Torà i de la Segarra.

La 110, que estaria vinculada també amb una petició 
d’un altre partit que és la 63 –em sembla que ja ho he 
comentat–, aquesta seria una compareixença acceptada. 

La 111, acceptada. La 112, per escrit. La 113, accepta-
da. La 114, acceptada. La 115, per escrit. La 116, ac-
ceptada. La 117, acceptada.

La 118, que està vinculada amb la 30, que, per tant, 
ja està acceptada, que és el Centre d’Estudis del Baix 
Llobregat.

La 119, per escrit. La 120, la 121 i la 122, comparei-
xença. La 123 i la 124, compareixença. La 125, per es-
crit. La 126, compareixença. La 127, compareixença. 
La 128, per escrit. No, perdó: 128, retirada. La 129, 
retirada. La 130, retirada. La 131 decau.

Les 132, 133, 134 i 135 ja les havíem comentat abans, 
són les que van vinculades a les diputacions i al Con-
selh Generau d’Aran.

La 136 es retira. La 137, acceptada. La 138, accepta-
da. La 139, acceptada. La 140 se’ls demana per escrit.

La 141 està vinculada amb la 109 i se’ls demana per 
escrit.

I 142, acceptada.

No sé si els portaveus que han pogut anar seguint una 
mica l’ordre..., si hi ha alguna cosa en què m’hagi co-
lat, que seria possible.

En tot cas, agraeixo la benevolència de la presidència i 
també la feina dels lletrats, que ens hi han ajudat, i so-
bretot la voluntat d’acord de tots els portaveus dels grups.

Gràcies.

El president

Entenc, doncs, que no cal votar-ho. Agrair la feina prè-
via. (Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.) 
Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, en tot cas, per agrair la feina del senyor Batalla, 
que ha sigut qui s’ha encarregat de dinamitzar-ho, i 
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agrair també a tots els portaveus que han tingut, di-
guem-ne, la voluntat de fer assequibles aquestes com-
pareixences per fer, diguem-ne, un tràmit parlamenta-
ri prou ràpid.

Gràcies.

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies.

I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i nou 
minuts.
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terventors i Tresorers de l’Administració Local de 
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lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 
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Higuera, vicepresidenta del Consell de Col·legis de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administra-
ció Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00547/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.3 Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00574/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.4 Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00620/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.5 Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz 
Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interven-
tors i Tresorers, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00656/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.


11.6 Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya. Tram. 352-00548/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.7 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00578/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.8 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00592/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.9 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00611/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-


blicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


11.10 Proposta de compareixença de Miquel Buch, 
president de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00632/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.11 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00682/10. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


11.12 Proposta de compareixença de Marc Pifarré, 
secretari de l’Associació Catalana de Municipis, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya. Tram. 352-00549/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.13 Proposta de compareixença de Marc Pifarré, 
secretari de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00634/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.14 Proposta de compareixença de Jordi Xargay, 
president del Fòrum Comarcal de l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte  
de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00683/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.15 Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00550/10. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.16 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00577/10. Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna- 
tiva. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.17 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00591/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.18 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00612/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
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blicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


11.19 Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00631/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.20 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00681/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.21 Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno 
Sansano, secretari de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00551/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


11.22 Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno 
Sansano, secretari de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00633/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.23 Proposta de compareixença de Joaquim Balse-
ra Garcia, president del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00553/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.24 Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00601/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.25 Proposta de compareixença de Joaquim Balse-
ra, president del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya. Tram. 352-00652/10. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.26 Proposta de compareixença de Pepita Pedraza 
Alcaide, presidenta del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00554/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.27 Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb rela-


ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00603/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.28 Proposta de compareixença de Miquel Àngel 
Martínez Camarasa, president del Consell Comarcal 
del Maresme, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00555/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.29 Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Consell Comarcal del Maresme amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00602/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.30 Proposta de compareixença de Conxita Sán-
chez Medina, presidenta del Centre d’Estudis Comar-
cals del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00556/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.31 Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Ba-
llesteros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00557/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per  
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.


11.32 Proposta de compareixença de Jordi San Jo-
sé Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00558/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.33 Proposta de compareixença de Xavier Trias i 
Vidal de Llobatera, president de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00559/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.34 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00679/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.35 Proposta de compareixença de dos represen-
tants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00599/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
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pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.36 Proposta de compareixença d’Antonio Balmón 
Arévalo, vicepresident primer de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00635/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.


11.37 Proposta de compareixença de Francesc Josep 
Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00560/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.38 Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00600/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.39 Proposta de compareixença de Francesc Josep 
Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00651/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.40 Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00575/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.41 Proposta de compareixença d’una representació de  
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei  
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00619/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.42Proposta de compareixença de Juan Carlos Ga-
llego Herrera, secretari general de Comissions Obreres  
a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00637/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.43 Proposta de compareixença de Toni Mora 
Núñez, secretari general de Comissions Obreres del 
Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00561/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.44 Proposta de compareixença d’Alba García Sán-
chez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Co-
missions Obreres, amb relació al Projecte de llei de 


governs locals de Catalunya. Tram. 352-00638/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.45 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00576/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.46 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00618/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


11.47 Proposta de compareixença de Josep Maria Ál-
varez Suárez, secretari general de la Unió General 
de Treballadors a Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00636/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.


11.48 Proposta de compareixença de Xavier Juan-
to Cusiné, secretari general de la Unió General de 
Treballadors del Baix Llobretat, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00562/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.49 Proposta de compareixença de Josep Cuscó 
Moyes, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos del 
Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00563/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.50 Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00566/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per  
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.


11.51 Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00615/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.52 Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i 
Calm, en representació de la plataforma El Lluçanès 
És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00624/10. Grup Mixt. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.53 Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i 
Calm, en representació de la plataforma El Lluçanès 
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És Comarca, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00629/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.54 Proposta de compareixença d’Anna Plans i Ca-
nal, en representació de la plataforma El Lluçanès És 
Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00625/10. Grup Mixt. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.55 Proposta de compareixença d’Anna Plans i Ca-
nal, en representació de la plataforma El Lluçanès És 
Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00630/10. Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.


11.56 Proposta de compareixença de representants de 
la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00657/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.57 Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00688/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.58 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitza-
des de Catalunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00568/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.59 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitza-
des de Catalunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00593/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.60 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitza-
des de Catalunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00617/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.61 Proposta de compareixença de Josep Puig i Bel-
man, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00648/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.62 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitza-
des de Catalunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00680/10. Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.


11.63 Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00569/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.64 Proposta de compareixença de Joan Subirats 
Humet, de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00570/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.65 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Cata-
lunya (Confavc) amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00571/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.66 Proposta de compareixença de Jordi Giró Cas-
tañer, president de la Confederació d’Associacions  
Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00646/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.67 Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso 
Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00572/10. Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.68 Proposta de compareixença de Salvador Esteve, 
president de la Diputació de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00579/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.69 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00671/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.70 Proposta de compareixença de Joan Vintró, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00580/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.
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11.71 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Descentralització i Autonomia Lo-
cal de Ciutats i Governs Locals Units o del Congrés de 
Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00581/10. Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.72 Proposta de compareixença de Xavier Rubió, 
membre de la comissió d’experts per a la revisió de 
l’organització territorial de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00582/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.73 Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00583/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.74 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultu-
ral de Catalunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00584/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.75 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00585/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.76 Proposta de compareixença de Fina Bartolí Pa-
rera, alcaldessa d’Aiguamúrcia, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00586/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.77 Proposta de compareixença de Maite Vilal-
ta, professora d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00587/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.78 Proposta de compareixença de Rafael Jiménez 
Asensio, professor de dret constitucional de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00588/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  


Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.79 Proposta de compareixença de Tomàs Font i 
Llobet, catedràtic de dret administratiu de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00589/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.80 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00590/10. Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.81 Proposta de compareixença de Carles Farràs, re-
presentant de l’Associació Catalana d’Escoles de Mú-
sica, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya. Tram. 352-00663/10. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.82 Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Gent per Valldoreix amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00594/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.83 Proposta de compareixença de Montserrat Turu 
i Rossell, en representació de la plataforma Gent per 
Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00627/10. Grup Mixt. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.84 Proposta de compareixença de Montserrat Turu 
Rosell, presidenta de l’Associació Gent per Valldoreix, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00649/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.85 Proposta de compareixença de Jaume Sanmartí 
i Argelich, en representació de la plataforma Gent per 
Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00628/10. Grup Mixt. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.86 Proposta de compareixença de Josep Lluís Sa-
lazar, secretari de Gent per Valldoreix, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00650/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.87 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya. Tram. 352-00595/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.
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11.88 Proposta de compareixença de Maria Crehuet, 
presidenta de l’Associació de Micropobles de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya. Tram. 352-00684/10. Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.89 Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Micropobles de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00573/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.90 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya. Tram. 352-00596/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.91 Proposta de compareixença de Maria Assump-
ció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00564/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.92 Proposta de compareixença de la síndica de 
greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00597/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.93 Proposta de compareixença de M. Assumpció 
Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya. Tram. 352-00614/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.


11.94 Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00565/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per  
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.


11.95 Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya. Tram. 352-00598/10. Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.


11.96 Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00613/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.97 Proposta de compareixença de Josep Giné Ba-
dia, president del Fòrum SD, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00660/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.98 Proposta de compareixença de Josep Giné, pre-
sident del Fòrum SD i síndic de Lleida, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00677/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.99 Proposta de compareixença de Ramon Llorente, 
vicepresident del Fòrum SD i síndic de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00678/10. Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.100 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Fo-
restals a Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya. Tram. 352-00604/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.101 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00605/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.102 Proposta de compareixença de Francesc Xavier  
Boya, senador i president de l’Associació Espanyo-
la de Municipis de Muntanya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00668/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.103 Proposta de compareixença de Javier Gonza-
lo, jurista de l’Associació Espanyola de Municipis de 
Muntanya, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00669/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


11.104 Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Consorci del Moianès amb relació al Projecte  
de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00616/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


11.105 Proposta de compareixença de representants 
dels municipis del Moianès i del Consorci per a la 
Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00689/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.
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11.106 Proposta de compareixença de Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya. Tram. 352-00621/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.


11.107 Proposta de compareixença de Josep Maria 
Aguirre i Font, advocat i professor associat de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00622/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


11.108 Proposta de compareixença de Robert Casade-
vall i Camps, professor del Departament de Geogra-
fia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00623/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


11.109 Proposta de compareixença de representants 
de la Comissió Municipal pel Canvi de Comarca de 
Torà amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya. Tram. 352-00626/10. Grup Mixt. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.


11.110 Proposta de compareixença de Joaquim Bru-
gué Torruella, professor de ciència política de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00639/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.111 Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, 
director del Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00640/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.112 Proposta de compareixença de Ramon Plandiu-
ra, advocat especialitzat en legislació educativa i pro-
fessor associat de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00641/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.113 Proposta de compareixença de Joan Antoni 
Font Monclús, professor de dret administratiu de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00642/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.


11.114 Proposta de compareixença de Miquel Martí-
nez, catedràtic de Teoria de l’Educació de la Univer-
sitat de Barcelona i codirector de l’anuari «L’Estat de 
l’educació a Catalunya» del 2013, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 


352-00643/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.115 Proposta de compareixença de Fernando Pin-
tado Martínez, expert en participació ciutadana, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00644/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.116 Proposta de compareixença de Francesc Cas-
tellana Aragay, expert en temes d’ocupació, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00645/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.117 Proposta de compareixença de Núria Carrera 
Comes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00647/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.118 Proposta de compareixença de Conxita Sán-
chez, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00653/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.


11.119 Proposta de compareixença d’Ismael Palacín, 
director de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00654/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.120 Proposta de compareixença de Narcís Casassa 
i Font, alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00655/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.121 Proposta de compareixença de representants 
dels grups municipals de Sant Julià de Ramis (Giro-
nès) amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya. Tram. 352-00687/10. Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


11.122 Proposta de compareixença de Sixte Galià Tur-
ró, regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i 
portaveu del grup municipal de Medinyà 1972. Ente-
sa, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya. Tram. 352-00567/10. Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.123 Proposta de compareixença d’Àngels Guite-
ras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00658/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.
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11.124 Proposta de compareixença d’Antoni Codina, 
director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya. Tram. 352-00659/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.125 Proposta de compareixença d’Antoni Vilà 
Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya. Tram. 352-00661/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


11.126 Proposta de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars,  
amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya. Tram. 352-00662/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


11.127 Proposta de compareixença de Roser Ber-
tran, representant de l’Associació Catalana de Tècnics 
d’Educació de l’Administració Local (Tekhne), amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00664/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.128 Proposta de compareixença de Xavier Esteve, 
alcalde de Bassella (Alt Urgell), amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00665/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.


11.129 Proposta de compareixença de Lluís Bellera, 
alcalde de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 352-00666/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.130 Proposta de compareixença de Llorenç Sán-
chez, alcalde de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya. Tram. 352-00667/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.131 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00670/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.132 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Diputació de Girona amb relació al Projecte  
de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00672/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.133 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte  
de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-


00673/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.134 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00674/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.135 Proposta de compareixença del síndic del Con-
sell General d’Aran amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya. Tram. 352-00675/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


11.136 Proposta de compareixença de Rafael Ribó i 
Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 
352-00676/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.137 Proposta de compareixença de Marta Franch, 
professora titular de dret administratiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte  
de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00685/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


11.138 Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Trayter, catedràtic de dret administratiu de la Univer-
sitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00686/10. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.


11.139 Proposta de compareixença de representants 
dels municipis de la Cerdanya i del Consell Comarcal 
de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya. Tram. 352-00690/10. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.


11.140 Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya. Tram. 352-00691/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


11.141 Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
Segarrenca amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya. Tram. 352-00692/10. Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.


11.142 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Mancomunitat La Plana amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya. Tram. 352-
00693/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ 


Proposta de resolució sobre la creació 
d’una subcomissió de funció pública i orga-
nització de l’Administració
Tram. 251-00003/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 38056 / Admissió a tràmit: Mesa de la 


Comissió d’Afers Institucionals, 11.10.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 53 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de creació d’una subcomissió.


Exposició de motius


La situació de la funció pública a Catalunya és motiu 
de preocupació continuada, per diferents situacions 
prou conegudes.


Per un cantó hem assistit a contínues retallades sala-
rials i d’altres condicions laborals. Per un altre, s’han 


pres decisions genèriques o puntuals sobre l’estructu-
ra de les plantilles, tant en l’administració de la Gene-
ralitat com en el seu sector públic, que han repercutit  
fortament sobre una administració que hores d’ara 
sembla menys ben preparada per respondre a les ne-
cessitats de la ciutadania, que en aquest temps de crisi 
requereix encara més el suport dels seus poders i ser-
veis públics.


La ubicació dels debats sobre la funció pública en 
una comissió amb tantes matèries com és la Comissió 
d’Afers Institucionals fa difícil poder oferir un temps 
específic i regular cap a una matèria de gran rellevàn-
cia i que requereix de debats molt tècnics.


Proposta de creació d’una subcomissió


Es proposa crear una subcomissió sobre funció públi-
ca i organització de l’Administració, que pugui entrar 
en profunditat a avaluar la situació actual dels treba-
lladors públics i l’estructura de l’administració a Ca-
talunya, i a debatre i aprovar si s’escau propostes de 
millora en aquests àmbits.


Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013


Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre l’impuls de co-
dis deontològics de valors i ètica pública i un 
nou model d’organització de l’Administració
Tram. 250-00658/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 27404 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.07.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substan- 
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.


Exposició de motius


En l’actualitat, la nostra Administració es percep per 
la ciutadania com a una institució llunyana i aquesta 
llunyania fa que la gent la vegi amb certa desconfian-
ça. Moltes vegades la provisió i producció de serveis 
es confonen com a norma general, desfocalitzant-se 
de qui ha de ser el seu benefactor principal, és a dir, el 
ciutadà, en tant que és el principal usuari dels serveis 
col·lectius.


També, l’experiència de l’Administració Pública acu-
mulada al llarg d’aquests últims 30 anys si bé ha  
comportat uns nivells de professionalització i especia-
lització molt elevats, no és menys cert que també s’ha 
contribuït a un anquilosament plausible, atès a un al-
tíssim nivell de burocratització de l’activitat adminis-
trativa.


Així doncs, la Comissió d’experts per a la reforma de 
l’administració pública i el seu sector públic, constituï- 
da per l’Ordre GRI/29/2013 de 18 de febrer, va con-
cloure que cal construir un nou model d’administració 
més íntegra, governat per una política més professio-
nalitzada, inspirada en els principis d’integritat, coor-
dinació i responsabilització dels diferents actors que 
estan implicats en l’administració pública.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Impulsar codis deontològics de valors i ètica pública.


2. Impulsar un nou model de formació com element 
socialitzador en valors públics i ens els valors institu-
cionals propis de l’Administració.


3. Cohesionar la seva Administració nuclear.


4. Definir un model descentralitzat i cohesionat d’or-
ganització de la seva administració instrumental.


5. Reordenar la seva administració perifèrica.


6. Crear un sistema professional d’alta direcció pública.


7. Elaborar un estatut de l’alta direcció pública profes-
sional, com a marc normatiu específic per a regular el 
règim d’aquests càrrecs.


Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013


Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 40488 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CAI, 22.10.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40488)


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)


Del punt 4


«4. Definir un model descentralitzat i cohesionat d’or-
ganització de la seva administració instrumental.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)


Del punt 7


«7. Elaborar mitjançant el procediment legislatiu cor-
responent la regulació de l’alta direcció pública pro-
fessional, com a marc normatiu específic per a regular 
el règim d’aquests càrrecs.»
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ 


Proposta de resolució sobre un nou model 
de gestió dels serveis i recursos humans de 
l’Administració pública
Tram. 250-00659/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 27405 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.07.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substan- 
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.


Exposició de motius


En l’actualitat, la nostra Administració es percep per 
la ciutadania com a una institució llunyana i aquesta 
llunyania fa que la gent la vegi amb certa desconfian-
ça. Moltes vegades la provisió i producció de serveis 
es confonen com a norma general, desfocalitzant-se 
de qui ha de ser el seu benefactor principal, és a dir, el 
ciutadà, en tant que és el principal usuari dels serveis 
col·lectius.


També, l’experiència de l’Administració Pública acu-
mulada al llarg d’aquests últims 30 anys si bé ha  
comportat uns nivells de professionalització i especia-
lització molt elevats, no és menys cert que també s’ha 
contribuït a un anquilosament plausible, atès a un al-
tíssim nivell de burocratització de l’activitat adminis-
trativa.


Així doncs, la Comissió d’experts per a la reforma de 
l’administració pública i el seu sector públic, constituï- 


da per l’Ordre GRI/29/2013 de 18 de febrer, va con-
cloure que la nova Administració Pública catalana 
ha d’aspirar a prestar els serveis públics que té enco-
manats amb la màxima eficàcia i eficiència possibles. 
Això vol dir, dissenyar un nou model de gestió dels 
serveis i estatut del professional públic en el que s’in-
ternalitzin el talent i es capitalitzi el coneixement es-
pecialitzat. Per tant, un model de gestió i direcció dels 
recursos alhora més autònom i més responsable, en 
el marc d’una estructura organitzativa més àgil i fle-
xible, orientada prioritàriament a la planificació i co-
ordinació dels serveis més que a la seva producció de 
manera no selectiva.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Desburocratitzar, responsabilitzar i millorar l’ob-
jectivitat de l’elaboració i execució pressupostària i el 
retiment de comptes dels seus gestors.


2. Crear una instància pressupostària independent que 
controli el seguiment de l’execució pressupostària dels 
ingressos i despeses de l’Administració.


3. Millorar els sistemes de planificació i control en el 
conjunt de la seva Administració.


4. Adoptar un model qualificat, plural i descentralitzat 
d’ocupació pública, reforçant la dotació de talent amb 
una major professionalització de les plantilles.


5. Modernitzar la gestió dels RRHH, introduint-hi 
pràctiques en processos de selecció que garanteixin 
alhora el mèrit i la flexibilitat.


Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013


Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 
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PUNT 6 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució sobre un nou model 
de relació entre l’Administració pública i els 
ciutadans
Tram. 250-00660/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 27406 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.07.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia- 
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.


Exposició de motius


En l’actualitat, la nostra Administració es percep per 
la ciutadania com a una institució llunyana i aquesta 
llunyania fa que la gent la vegi amb certa desconfian-
ça. Moltes vegades la provisió i producció de serveis 
es confonen com a norma general, desfocalitzant-se 
de qui ha de ser el seu benefactor principal, és a dir, el 
ciutadà, en tant que és el principal usuari dels serveis 
col·lectius.


També, l’experiència de l’Administració Pública acu-
mulada al llarg d’aquests últims 30 anys si bé ha  
comportat uns nivells de professionalització i especia-
lització molt elevats, no és menys cert que també s’ha 
contribuït a un anquilosament plausible, atès a un al-
tíssim nivell de burocratització de l’activitat adminis-
trativa.


Així doncs, la Comissió d’experts per a la reforma de 
l’administració pública i el seu sector públic, cons-
tituïda per l’Ordre GRI/29/2013 de 18 de febrer, va 
concloure que cal instaurar un nou model de relació 
de l’Administració amb els ciutadans, amb mecanis-
mes de garantia eficaços que reforcin la seva condició  
d’usuaris i, per tant, plenament subjecte als principis de 
rendició de comptes i avaluació sistemàtica de resultats. 
Una Administració accessible que fomenti la participa-
ció ciutadana.. Així mateix, l’actuació administrativa 
ha de ser sensible a les xarxes socials de participació 
ciutadana i sobretot, més transparent. La transparèn-
cia vol dir que l’Administració pública ha de poder ser 
sotmesa a l’escrutini dels ciutadans en totes les dimen-
sions de l’activitat de la mateixa que no comportin un 
risc per a la seguretat o violin les lleis de protecció de 
dades.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Dissenyar els models més afavoridors de transpa-
rència, accés a la informació, rendiment de comptes i 
avaluació de polítiques públiques.


2. Aplicar les TIC, en tot el seu potencial, per l’opera-
ció eficient i eficaç de les tasques de l’Administració.


3. Aprofundir en els sistemes de cogestió de serveis 
públics, implicant a la ciutadania per tal de detectar 
les seves opinions, les seves noves necessitats, involu-
crant-los en la producció i avaluació d’aquests serveis 
públics.


Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013


Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 
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PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la creació de 
les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tar-
ragona
Tram. 250-00714/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 32270 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.09.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substan- 
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.


Exposició de motius


Les Terres de l’Ebre conformen un territori amb per-
sonalitat pròpia, en base a raons geogràfiques, econò-
miques i històriques.


Aquesta realitat diferenciada ha estat reivindicada per 
les institucions locals d’aquest territori, pels diferents 
agents socials, cívics, polítics i per la ciutadania en 
general.


L’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu la creació 
de vegueries com a àmbit territorial per a la descon-
centració de l’actuació de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i alhora, com a àmbit específic 
per a l’exercici del govern intermunicipal de coopera-
ció local, amb personalitat jurídica pròpia.


Aquesta previsió estatutària es va desenvolupar i con-
cretar amb l’aprovació de la Llei 30/2010, de Vegue- 
ries el passat 27 de juliol de 2010.


Atès que la Vicepresidenta del Govern de la Generali-
tat ha manifestat recentment que el desplegament de la 
llei de Vegueries no figura a l’agenda del nou Govern.


Atès que aquest grup parlamentari considera que, com 
a primera institució del país, el Govern de la Gene-
ralitat té no tan sols el dret sinó també l’obligació de  
donar compliment al mandat estatutari i al seu desple-
gament, aplicant i implementant les previsions de la 
Llei 30/2010, com a dret vigent a Catalunya, 


Atès que la Llei de Vegueries prioritza la constitució 
del Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre, tan 
bon punt s’hagi produït la modificació de la legislació 
estatal corresponent, moment en el qual, el Consell de 


Vegueria de Tarragona esdevindria el Consell de Ve-
gueria del Camp de Tarragona,


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a negociar, en el termini de 3 mesos, amb el 
Govern de l’Estat els canvis legals necessaris, que fa-
cin possible la constitució de les Vegueries de l’Ebre i 
del Camp de Tarragona, com a primer pas per al des-
plegament de la Llei 30/2010, de 27 de juliol, de Ve-
gueries.


Palau del Parlament, 30 de juliol de 2013


Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 40352; 40504 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CAI, 22.10.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40352)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)


«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat, 
per a fer possible el desplegament de les Vegueries de 
l’Ebre i el Camp de Tarragona, que es proposi al Con-
grés de Diputats espanyol, la modificació dels actuals 
límits provincials i la modificació de la LOREG per a 
regular l’elecció dels Consells de Vegueria.»


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40504)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


«El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’Acord de 
Govern de 10 de maig de 2011, manifesta la necessi-
tat de: 


– Tramitar i aprovar, les iniciatives legislatives neces-
sàries per al desenvolupament de l’organització terri-
torial prevista a la Llei 30/2010, de 27 de juliol, de 
vegueries.


I en tant que el mateix acord preveu que els consells 
de vegueria que substituiran les actuals diputacions 
provincials es constituiran un cop aprovades les mo-
dificacions legislatives necessàries per part del Go-
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vern espanyol, i el Govern ja ha modificat la disposi-
ció transitòria primera de la llei de Vegueries per tal 
de garantir la substitució de les actuals diputacions, el 
Parlament també manifesta la necessitat de: 


– Proposar a la Mesa del Congrés dels diputats la mo-
dificació de la Llei orgànica del règim electoral gene-


ral per tal de regular l’elecció dels consells de vegueria  
com a règim electoral especial.


– Proposar la modificació de la llei orgànica de modi-
ficació dels actuals límits provincials, tal i com esta-
bleix l’article 9 de la llei de Vegueries.»
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PUNT 8 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució de condemna de les 
agressions a seus de partits polítics i a llurs 
militants
Tram. 250-00808/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 43278 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 05.11.2013


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.


Exposició de motius


El violents atacs portats a terme per grups radicals au-
toanomenats antifeixistes contra les seus de diferents 
partits polítics i, concretament, contra un ciutadà a 
Barcelona durant la manifestació pacífica i democrà-
tica que va tenir lloc el passat 12 d’octubre de 2013, 
no han estat condemnats per totes les forces polítiques 
catalanes i ha posat en primer pla l’existència i l’actua- 
ció d’aquests grups violents, que utilitzen la violència 
per imposar les seves idees.


El grup parlamentari de Ciutadans ha denunciat reite-
radament l’actuació dels grups autoanomenats antifei-
xistes i grups violents organitzats, així com la impunitat  
política i mediàtica amb la què actuen.


Ara i abans és pertinent que el Parlament de Catalu-
nya i tots els grups parlamentaris que en formen part 
es pronunciïn sobre aquesta preocupant qüestió.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 


Proposta de resolució


1. El Parlament de Catalunya condemna, de forma 
unànime i contundent, les agressions a les seus de dife-
rents partits polítics i les agressions patides per alguns 
dels seus militants, així com l’agressió que va patir 
un ciutadà durant la manifestació a Barcelona el pas-
sat 12 d’octubre. Igualment, el Parlament de Catalu-
nya condemna les actuacions de grups autoanomenats 
antifeixistes i grups violents organitzats a Catalunya. 


2. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de la 
Generalitat que adopti totes les accions legals neces-


sàries per procedir a la il·legalització de tots els grups 
autoanomenats antifeixistes i grups violents organit-
zats que utilitzen o propugnen la violència per a impo-
sar les seves idees.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en seu parlamentària, mitjançant 
el Departament d’Interior, un informe exhaustiu so-
bre la presència i activitats dels grups autoanomenats 
antifeixistes i grups violents organitzats a Catalunya.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incrementar, a través del Cos de Mossos d’Es-
quadra, la vigilància sobre els grups autoanomenats 
antifeixistes i grups violents organitzats a Catalunya.


Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013


Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s


Esmenes presentades
Reg. 49474; 49483 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CAI, 12.12.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49474)


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista (1)


1. El Parlament de Catalunya condemna, de forma 
unànime i contundent, les agressions a les seus de dife-
rents partits polítics i les agressions patides per alguns 
dels seus militants, així com l’agressió que va patir 
un ciutadà durant la manifestació a Barcelona el pas-
sat 12 d’octubre. Igualment, el Parlament de Catalu-
nya condemna les actuacions de grups autoanomenats 
antifeixistes i grups violents organitzats a Catalunya.


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista (2)


2. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de la 
Generalitat que adopti totes les accions legals neces-
sàries per procedir a la il·legalització de tots els grups 
autoanomenats antifeixistes i grups violents organit-
zats que utilitzen o propugnen la violència per a im-
posar les seves idees.


3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista (3)


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en seu parlamentària, mitjançant 
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el Departament d’Interior, un informe exhaustiu sobre 
la presència i activitats dels grups autoanomenats anti-
feixistes i grups violents organitzats a Catalunya.


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista (4)


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incrementar, a través del Cos de Mossos d’Es-
quadra, la vigilància sobre els grups autoanomenats 
antifeixistes i grups violents organitzats a Catalunya.


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49483)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya condemna, de forma 
unànime i contundent, les agressions a les seus dels di-
ferents partits polítics i les agressions patides per alguns 
dels seus militants, així com l’agressió que va patir un 
ciutadà durant la manifestació a Barcelona, el passat 
12 d’octubre. Igualment, el Parlament de Catalunya 
condemna les actuacions de grups violents organitzats 
a Catalunya que no respecten els principis democrà-
tics i impedeixen l’exercici dels drets fonamentals.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)


Del punt 2


«2. El Parlament de Catalunya demana al Govern de 
la Generalitat que adopti les mesures legals necessà-


ries per procedir a la investigació, persecució i des-
mantellament de tots els grups violents organitzats que 
utilitzen o propugnen la violència per imposar les se-
ves idees.»


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (3)


Del punt 3


«3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a presentar en seu parlamentària, mitjan-
çant el Departament d’Interior, un informe exhaustiu 
sobre la presència i activitats de grups autoanomenats 
antifeixistes i grups violents organitzats a Catalunya, 
que actuen atemptant contra els drets i llibertats públi-
ques de la ciutadania.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)


Del punt 4


«4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a continuar, a través del Cos de Mossos 
d’Esquadra, amb la vigilància sobre els grups violents 
i organitzats a Catalunya, que tenen una ideologia con-
trària als drets i llibertats públiques dels ciutadans.»
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PUNT 9 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre els impedi-
ments i les sancions pel fet d’exhibir estela-
des en els esdeveniments esportius
Tram. 250-00810/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 43510 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 05.11.2013


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per aturar 
els atacs a la llibertat d’expressió soferts per aquells 
aficio nats que en els camps de futbol es veuen impe-
dits i sancionats pel fet d’exhibir banderes independen-
tistes catalanes, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.


Exposició de motius


No és un fet aïllat que s’amenaci amb sancionar i, pos-
teriorment, es sancioni als seguidors dels diferents 
Clubs de Futbol catalans per motiu d’exhibir banderes 
independentistes (estelades) en els camps d’altres in-
drets de l’Estat Espanyol. És freqüent que la seguretat 
dels diferents estadis primerament obliguin a retirar o 
requisin les estelades. En cas que l’aficionat es negui 
a retirar o lliurar-los l’estelada, aquest és expulsat de 
l’estadi i més tard rep una notificació de sanció per un 
mínim de 3.000 euros.


A partir d’una interpretació molt qüestionable, múlti-
ples Delegacions del Govern central a proposta de la 
Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xe-
nofòbia i la intolerància en l’esport sancionen l’exhi-
bició de banderes independentistes catalanes al·legant 
que s’infringeix l’article 7.1 c) de la Llei estatal 19/2007 
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intole-
rància en l’esport. Aquest precepte estableix el següent: 
«1. Es condición de permanencia de las persones espec-
tadores en el recinto Deportivo, en las celebraciones  
Deportivas, el no practicar actos violentos, racistas, 
xenófobos o intolerantes, o que inciten a ellos, confor-
me a lo definido en los apartados primero y segundo 
del artículo 2 de la presente Ley; en particular: (c) No 
exhibir pancartas, banderas, símbolos u otros señales 
que inciten a la violencia o al terrorismo o que incluyan 
mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante.»


– L’estelada, com a bandera històrica i actual que sim-
bolitza el moviment independentista català, represen-
ta un anhel i una reivindicació democràtica, legítima, 
legal i no violenta. L’exhibició de banderes indepen-
dentistes catalanes, és a dir, estelades, no incita de for-
ma antijurídica a la violència ni inclou cap missatge 
racista, xenòfob o intolerant. Si eventualment del fet 
d’exhibir una estelada pogués derivar-se’n una respos-
ta violenta per part de l’afició local, tal violència en tot 
cas caldria imputar-la a aquells aficionats locals que 
reaccionen violentament a l’exhibició d’aital estelada. 
Mai viceversa. És a dir, no és suficient una mera inci-
tació a la violència per complir el tipus de l’article 7 
ara citat. Cal que aquesta incitació a la violència tin-
gui cert component antijurídic. A tall d’exemple, hom 
es pregunta si també seria una conducta punible l’ex-
hibició d’una bandera del moviment Gay o una ban-
dera que contingués la creu de David per incitar a la 
violència?


El problema no rau en la Llei estatal 19/2007 con-
tra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intole-
rància en l’esport sinó en la interpretació en fan els 
òrgans estatals que proposen i imposen les sancions 
en qüestió. Tal com ja s’ha pogut llegir, l’article 7 de 
la referida Llei estatal no és problemàtic més enllà 
del marge d’apreciació sancionadora que atribueix 
a l’Administració estatal. El Preàmbul de la Llei es-
tatal 19/2007 ha d’ésser un far a l’exercici d’aquesta 
potestat sancionadora per part dels òrgans estatals: 
«En España y en Europa, el deporte, en suma, es una 
actividad de personas libres, en una sociedad abier-
ta, basada en el respeto de la diversidad e igualdad 
entre las persones.» «Un espacio de encuentro en el 
que deportistas profesionales y aficionados especta-
dores y directivas, así como el resto de agentes que 
conforman el sistema Deportivo espanyol respeten 
los principios de la ética Deportiva y el derecho de 
las personas a la diferencia y la diversidad.» «Nin-
guna raza, religión, creencia política o grupo étnico 
puede considerarse superior a las demás. Y en este 
aspecto, lo que ocurra en el deporte ha de reflejar los 
valores en que se sustenta nuestra convivencia demo-
crática.» «El deporte es un lenguaje universal que se 
entiende en todos los idiomas, por eso constituye en 
sociedades multiétnicas un poderoso factor la inte-
gración intercultural, que favorece el desarrollo de 
identidades múltiples e incluyentes, que refuerzan la 
cohesión y la convivencia social de sociedades plura-
listas y complejas.»


La reivindicació independentista, queda dit pel Tribu-
nal Constitucional en múltiples ocasions (inter alia, 
SSTC 48/2003, 103/2008 I 31/2010), que és una de-
manda democràticament i constitucional legítima. 
Conseqüentment l’estelada, com a símbol de tal rei-
vindicació, ha d’ésser plenament respectada. A més, el 
mateix Tribunal té dit que la democràcia espanyola no 
és una democràcia militant.
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Pel que fa al dret fonamental a la llibertat d’expres-
sió, és doctrina consolidada del Tribunal Europeu de 
Drets Humans (Tribunal d’Estrasburg) que: Al am-
paro del artículo 10.2 (dret a la llibertat d’expressió) 
es válido no solo para las informaciones o ideas que 
son favorablemente recibidas o consideradas como in-
ofensivas o indiferentes, sino también para aquellas 
que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una 
fracción cualquiera de la población. Tales son las de-
mandes del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de 
apertura, sin las cuales no existe una «sociedad demo-
crática» (Cas Handyside contra Regne Unit. Sentèn-
cia de 7 de desembre de 1976 TEDH 1976/6. Apartat 
49). L’article 10.2 de la Constitució estableix que els 
drets fonamentals s’interpretaran de conformitat amb 
els tractats internacionals sobre les mateixes matèries 
ratificats per l’Estat Espanyol. A partir d’aquest arti-
cle la doctrina jurisprudencial i acadèmica dóna for-
ça interpretativa interna a les sentències del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans. Ergo, l’exhibició de l’es-
telada no pot ésser un fet punible per part de l’Estat 
espanyol.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya: 


1. Reconeix l’estelada com a bandera històrica catala-
na que representa un anhel i una reivindicació demo-
cràtica, legítima, legal i no violenta.


2. Condemna les manifestacions que enalteixen la 
vio lència, el racisme, la xenofòbia i els totalitarismes 
antidemocràtics. Concretament en el món de l’esport, 
comparteix l’esperit de la Llei estatal 19/2007 llegida 
segons el seu Preàmbul.


3. Insta el Govern de la Generalitat, i concretament 
a la Conselleria d’Interior, a fer les gestions oportu-
nes davant del Govern de l’Estat per procurar que els 
aficionats catalans no siguin impedits ni sancionats 
pel fet d’exhibir estelades en altres camps de futbol de 
l’Estat, així com en altres manifestacions esportives. 


El Govern de la Generalitat ha de vetllar perquè els 
ciutadans de Catalunya no siguin pertorbats indegu-
dament en el seu exercici del dret a la llibertat d’ex-
pressió.


Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013


Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 49473; 49477 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CAI, 12.12.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49473)


1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista (1)


1. Reconeix l’estelada com a símbol d’una part de la 
societat catalana, que representa bandera històrica ca-
talana que representa un anhel i una reivindicació de-
mocràtica, legítima, legal i no violenta.


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49477)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


De l’apartat 1 del punt 3


«3.1. Instar el Govern de l’Estat a investigar i pren-
dre les mesures corresponents en aquells casos en que 
els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat han privat 
l’exhibició en esdeveniments públics esportius de sím-
bols i/o banderes com l’estelada que representen an-
hels plenament democràtics i pacífics i en favor de la 
convivència ciutadana per tal de que no es tornin a 
repetir.»
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