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Sessió 2 de la CR

La sessió de la Comissió del Reglament (CR) s’obre a les dotze del migdia i sis minuts. 
Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada dels vicepresidents primer i segon i 
dels secretaris segon i tercer i la secretària quarta. Assisteixen la Mesa el secretari general 
i el lletrat major.

Hi són presents els diputats Jordi-Miquel Sendrà Vellvè, Roger Torrent i Ramió i Jordi 
Turull i Negre, pel G. P. de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, Carlos Carrizosa Torres i Ja-
vier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Ma-
ría José García Cuevas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Anna Gabriel i Sabaté, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya 

(tram. 221-00005/11). Mesa del Parlament. Debat i votació de la Proposta de codi de con-
ducta dels membres del Parlament de Catalunya.

La presidenta del Parlament

Bé, sembla que ara ja podem començar, eh?

Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de 
Catalunya 

221-00005/11

Doncs, bé, en la reunió d’avui hi ha un únic punt de l’ordre del dia, que és el projec-
te de codi de conducta, i que, en tot cas, és el debat i votació d’aquesta proposta de codi 
de conducta, que vam quedar, doncs, la darrera reunió que la faríem avui per tancar ja el 
tema abans d’anar al Ple, eh? En tot cas, doncs, si algú vol fer una intervenció, que la faci...

El secretari general

Sí, més que res perquè amb el lletrat major hem estat repassant els temes que hi ha-
via en relació amb les notes que havíem afegit, i havíem proposat una sèrie d’esmenes 
tècniques, per dir-ho d’alguna manera.

A l’article 18 es deia: «Recomana incloure a la lletra e» –no és la lletra e, és la lletra 
a, la lletra a i f– «una referència al mandat dels diputats.» Això responia una mica a una 
de les peticions que havia formulat la diputada del Partit Popular de Catalunya, i alesho-
res el que va incloure el mandat, és a dir, que fa referència... De fet, es podia interpretar 
així, però que quedi clar que les activitats professionals del diputat durant el mandat i 
els tres anys anteriors a l’elecció i, de la mateixa manera, la participació en empreses o 
societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l’elecció. És a així, no, senyora Gar-
cía Cuevas?

Després, hi havia una altra esmena. Hi ha un altre tema que és que se’ns va saltar, no 
apareix a la llista, que és l’article 23, pel que fa a les depeses per activitats. A l’apartat 3 
diu que els diputats no poden percebre dietes o despeses de representació per l’exercici 
del càrrec. Evidentment, aquí s’havia d’excloure aquells diputats que perceben despe-
ses de representació dins de l’estructura del seu propi salari. Per tant, o bé això es trac-
taria, en el títol, d’incorporar que «despeses per activitats no previstes en l’estructura 
salarial», o bé fer una excepció en l’apartat 3 «que no estiguin previstes», és a dir que 
aquestes dietes o despeses de representació no estiguin previstes en l’estructura salarial. 
Aquest és un altre element.

En l’article 25, a l’apartat 5, ens trobàvem també que es fa referència als assumptes 
que afectin un membre de la Mesa, el diputat afectat s’abstindrà de deliberar. (Veus de 
fons.) Perdó? (Veus de fons.) Sí, aleshores el que proposem és que en lloc de parlar de 
«s’abstindrà de deliberar», és «s’abstindrà d’intervenir», de manera que inclou tant la 
deliberació com la votació.

En l’article 26, a l’apartat 1, teníem dubtes sobre..., perquè semblava que entràvem 
en una certa contradicció entre l’article 26 i l’article 27. Perquè en l’article 26, apartat 1, 
semblava que la Mesa del Parlament podia demanar de manera motivada un informe a 
la Comissió de l’Estatut dels Diputats i semblava com una potestat, quan, en canvi, en 
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el règim exigia la presència d’aquest informe. Per tant, hem deduït que el que era potes-
tatiu era l’inici del procediment de verificació. I per tant, el que proposaríem és, si hi ha 
motius per creure que un diputat del Parlament pot haver infringit aquest codi de con-
ducta, la Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o d’un grup parlamentari, pot iniciar el 
procediment de verificació i demanar, de manera motivada, l’informe. De manera que 
semblaria que queda clar que, si s’inicia el procediment, necessàriament es demanarà 
l’informe, però el que és potestatiu és l’inici o no del procediment en funció del que hi 
hagi. Sempre es demanarà l’informe, sempre que s’iniciï el procediment. 

L’apartat 4 és una recomanació, era una esmena –em sembla que venia de la Candi-
datura d’Unitat Popular– en què diu: «L’Oïdoria de Comptes del Parlament ha d’elabo-
rar anualment un informe que ha de tenir per objecte comprovar les declaracions tribu-
tàries.» Les declaracions tributàries, no en disposa l’Oïdoria de Comptes, sinó que estan 
dipositades en la Secretaria General. Per tant, el que els recomanaríem és que es fes 
més genèric i, en lloc de parlar de l’Oïdoria de Comptes del Parlament, són «els serveis 
del Parlament han d’elaborar...», de manera que, tant si es mantenen en la Secretaria 
General com si en un futur passessin a algun altre departament, com podria ser l’Oïdo-
ria de Comptes, no calgui fer..., és a dir, ja ho farà la Secretaria General, que és qui, en 
aquests moments, disposa de les declaracions tributàries i també la declaració d’activi-
tats i de béns i la declaració d’interessos econòmics. 

(Veus de fons.) Després... Sí, sí. Ah, sí, hi havia... Perdó. Tornant una mica enrere, 
perquè he anat seguint... L’article 18, a l’apartat 3 bis, també hi havia una consideració 
que feia la diputada Garcia Cuevas, en el sentit que, com que es demanava a terceres 
persones i, en alguns casos, podien ser llunyans, la informació relativa als seus inte-
ressos, i aleshores podia ser que es neguessin, la proposta que havíem treballat amb el 
lletrat major era que la Mesa pogués demanar o instar als diputats a fer aquesta petició 
a les persones que, evidentment, la Mesa no tenia capacitat d’aconseguir exigir que els 
cosins, que seria el quart grau, aportessin la documentació directament, sinó que s’hau-
ria de fer aquesta petició. Igualment, no li donem una gran transcendència al tema per-
què, com que del que es tracta és de participació en societats o de propietats o d’inte-
ressos, normalment tot això estarà en registres públics, és a dir, Registre de la propietat, 
Registre mercantil o el que sigui.

Senyora presidenta...
(María José García Cuevas demana per parlar.)

María José García Cuevas

Sí, en este punto, presidenta, es que yo..., nosotros seguimos teniendo la duda de si 
este artículo 18, al final, puede exigir al diputado, bajo su responsabilidad, el pedir, por 
ejemplo, o el que entregue la declaración de patrimonio de su suegro, o la declaración 
de la renta de su primo. Entonces, lo que nosotros decíamos es, bueno, que nos parecía 
excesivo: primero, una extralimitación que el Parlamento actúe sobre terceras personas 
que, en principio, no están afectadas por este código de conducta porque no son diputa-
dos, que serían los familiares. 

Segundo, tanto intervencionismo para evitar la corrupción, si lo consiguiera, noso-
tros estamos de acuerdo, pero al final el que quiera, el corrupto, pues, cogerá un amigo 
personal, que no tendrá que ser sus familiares, y ya los estamos aquí descartando. Con 
el problema ese, que estamos afectando a terceras personas que, en principio, no po-
demos afectar. Es como una extralimitación de competencias, desde nuestro punto de 
vista.

Y luego, según esta redacción que propone el letrado, que lo agradecemos porque 
recoge un poco lo que decíamos, pero, claro, mi pregunta es: el diputado sigue siendo 
responsable. O sea, si la Mesa le pide al diputado la declaración de patrimonio de tu 
primo hermano de yo que sé, de Móra de l’Ebre, y el primo hermano no la quiere dar...

El secretari general

El diputat en qüestió, en principi, el que ha de dir és: «No la puc aconseguir.» És a 
dir, de fet el que... (Veus de fons.) Es canvia, exacte. És a dir, es canvia...

María José García Cuevas

Pero, claro, en ese caso, pues, el que no la quiera dar, simplemente con decir..., o 
sea, quiero decir, nos estamos haciendo un poco, bueno, la trampa en el solitario, des-
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de nuestro punto de vista. Estamos haciendo un código muy intervencionista que no es 
realista, porque al final el que quiera hacer la trampa la va a hacer, o bien diciendo: «Es 
que no me la dan» o «es que me han engañado», o resulta que la trampa la hace con un 
amigo.

Entonces nosotros por eso proponíamos el eliminar esto, porque creemos que solo 
puede aportar problemas. Y un punto de discrecionalidad y un problema a la Mesa a la 
hora de decidir si verdaderamente ese diputado está actuando de buena fe y el tío o el 
primo o el sobrino no le ha querido dar esa información, o es que no la ha querido fa-
cilitar. Por eso nosotros volvemos a plantear aquí, para que el código sea creíble, sea 
rea lista y sirva para el objetivo que queremos, el que esto no esté en este código.

El vicepresident segon del Parlament

Bé, no sé si he de intervenir des d’aquí però, en tot cas, demano aquesta excepció. 
(Pausa.)

Jo estic d’acord i, en tot cas, crec que in voce es pot proposar una modificació que 
sigui que l’aportació d’aquesta informació per part de terceres persones serà, en tot cas, 
voluntària. O alguna cosa semblant que, al fin y al cabo, ho solucioni.

El lletrat major

La recomanació que fèiem nosaltres, és clar, ara diu, el text diu: «Per tal de poder 
garantir el compliment» –diu– «la Mesa pot demanar als diputats l’aportació.» És clar, 
això sí que té un element de...

El vicepresident segon del Parlament

És clar, per això ho dic.

El lletrat major

...d’obligació que recau, en definitiva, en una documentació que és de tercers. La 
proposta que fèiem nosaltres era que la Mesa pot instar els diputats a demanar a les per-
sones concernides la informació. Per tant no és l’aportació, sinó que, almenys, de dir: 
«Escolti, demani si les persones li ho donen, doncs, bé, i si no li ho donen...» De fet, es 
rebaixa aquesta..., crèiem que amb aquesta redacció solucionàvem el problema que...

El vicepresident segon del Parlament

De totes maneres, això implica l’obligació de demanar per part del diputat.

El lletrat major

Sí, però no d’aportar, que és diferent.

El vicepresident segon del Parlament

No d’obtenir, però sí de demanar. I potser així estem una mica encara...

El lletrat major

Sí, a veure, és un canvi important però que, com a mínim, diguem-ne, el que sí que, 
com que es tracta de verificar si es produeix una de les situacions que marca el codi de 
conducta, almenys que la Mesa li pugui dir al diputat: «Escolti, com a mínim, dema-
ni-ho, i si vostè ho obté ens ho dóna, i si no, doncs, realment acaba aquí la qüestió», eh?

Carlos Carrizosa Torres

A pesar de que haya intervenido mi compañero de grupo, primero, yo estoy absolu-
tamente de acuerdo en lo que ha manifestado la representante del Partido Popular y lo 
que ha manifestado mi compañero. Y respecto a la obligación de pedir lo del diputado, 
les recuerdo que, con la extensión que se ha hecho, estos parientes a los que se les tiene 
que requerir o que se les tiene que pedir una documentación, va a motivar que los dipu-
tados tengan que enviar burofaxes al primo con el que no se hablan desde hace veinte 
años para acreditar el cumplimiento de esta obligación; va a generar la obligación de 
que el diputado tenga que acreditar y haga firmar a sus familiares, si no le manda un 
burofax, si lo ve y aprovecha en la comida de Navidad: «Fírmame aquí conforme no me 
quieres entregar la renta y que yo te la he pedido.» Entonces, como al final, como dice 
la diputada del Partido Popular, esto es poco realista, yo creo que es mejor su supresión, 
porque nos meteremos en un jardín y metemos a todos los diputados en un jardín que 
es, a todas luces, excesivo e irreal.
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La presidenta del Parlament

Nuet.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Sí, a veure, jo defenso el text, eh? Crec que la idea que la Mesa pot demanar, jo crec 
que la Mesa sempre hauria de poder demanar, en el cas que apareix algun tipus de pro-
blemàtica, perquè no és que tots ho han d’aportar, sinó que en algun moment determinat 
la Mesa ha de poder demanar un aclariment, i els diputats jo crec que tenen l’obligació 
de respondre a la Mesa. Per tant estem parlant, segur, d’una situació excepcional. I po-
sar en mans de la Mesa aquesta capacitat crec que té la seva lògica, eh?

La presidenta del Parlament

Lluís.

El vicepresident primer del Parlament

A veure, jo crec que el problema és el compliment real del 15. Estem anant direc-
tament a la conseqüència, que és demanar als familiars i tal, però el problema és com 
saps que..., si el redactat original és, hi ha conflictes d’interessos, diu: «Són interessos 
personal del diputat a l’efecte del que estableix: els propis...» –que fins aquí arribem, 
diguem-ne, no?, els propis els coneixem. Però quan a la lletra b diu que els interessos 
del diputat també són els de fins a quart grau de consanguinitat, és clar, és real que jo 
no sé què fan els meus cosins ni ho vull saber. Si fan una cosa públicament molt clara 
que pot influir, doncs, en l’exercici de la tasca pública, realment, cony, és una obligació 
meva i segurament de molta gent, però que tingui jo la responsabilitat de saber què fan 
en la seva vida privada, això és complicat –això és complicat– i, per tant, quan vam de-
batre-ho, ja sabíem, sabem, vaja, que aquí hi ha un punt d’irrealitat, que queda bé plan-
tejar-ho, però que, entre altres coses, no podem ser responsables de les coses privades 
no conegudes que facin més enllà de nosaltres mateixos, la persona que viu amb tu, i 
fins aquí. 

Que han passat moltes coses que són molt notòries i que hauríem d’anar molt enllà? 
D’acord. Però fins al quart grau de consanguinitat, saber què està fent en aquest moment 
qualsevol dels nostres familiars i parents, la veritat, jo crec que és que el problema no és 
la conseqüència de si els demanem o no la documentació, el problema és que no podem 
controlar què fan ni saber si estan en aquest moment incorrent en algun tema de conflic-
te d’interessos.

María José García Cuevas

Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el problema viene de qué definimos como intereses 
del diputado, intereses privados o personales, creo que le llama, ¿no? Nosotros ya diji-
mos de bajar esto para hacerlo creíble y realista. Y otra cosa que quería añadir en rela-
ción a esto de las declaraciones económicas de familiares es que no solamente estamos 
haciendo responsable al diputado, también a la Mesa. Porque si un día hubiera un pro-
blema, la Mesa no ha pedido nada y luego sale en prensa que resulta que era el primo el 
que tenía no sé qué, ¿por qué la Mesa no lo pidió? Con lo cual hay que..., a ver, hay que 
acotar la responsabilidad al máximo, pero al máximo de lo que, de una manera eficiente 
y eficaz, va a servir para algo. Porque si al final nos estamos imponiendo unas responsa-
bilidades que no son realistas, que es fácil, además, eludirlas para el que quiera hacer la 
trampa, y que solamente van a generar burocracia, tiempo dedicado a esto y problemas, 
no estamos... O sea, hemos desvirtuado el objetivo del código. 

Nosotros, por eso, desde el principio dijimos que era excesivamente intervencionis-
ta. No porque el diputado no tenga que tener toda la transparencia con lo que está a su 
alcance, que es, evidentemente, su propia responsabilidad, y su cónyuge y sus parientes 
más próximos, si queremos, que en ningún caso creemos que el Parlamento pueda obli-
gar a terceros ni tenga jurisdicción sobre terceros. Es diferente un juez. Cuando un tema 
se judicializa, un juez evidentemente que puede pedir cualquier información a cualquier 
ciudadano, porque cualquier ciudadano está igual obligado ante un tribunal. Pero ante 
el Parlamento de Catalunya o la Mesa del Parlamento de Catalunya estamos obligados 
los diputados por este código de conducta, pero ni nuestro cónyuge, ni nuestro herma-
no, ni nuestro padre, ni nuestro primo, ni nuestro sobrino, ni nuestro cuñado, entende-
mos. Pedimos que se reconsidere.
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La presidenta del Parlament

Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

A veure, és clar, és que té difícil solució perquè si, per una banda, es vol intentar 
que el Parlament disposi de tota la informació disponible sobre si existeix o no existeix 
aquest conflicte d’interessos amb la definició de l’interès que hem fet, algun mecanisme 
per a la seva efectivitat hauria de poder contenir aquest codi de conducta. Tanmateix, 
el resultat més probable que el diputat o la mateixa Mesa, que seria una altra opció, re-
querissin la informació davant de la sospita que un cosí pogués estar..., és que, efectiva-
ment, com que no som un tribunal, aquest cosí digués: «Jo no li dono res ni al diputat, 
que és parent meu, ni a la Mesa», amb la qual cosa... Ho dic perquè potser jo tinc una 
espècie de pessimisme antropològic, no ho sé, no ho crec, però crec que és el resultat 
més probable, que no es faci espontàniament, sinó que hagués de ser en el seu moment 
requerit per un jutge. Amb tots els problemes afegits que això pugui tenir, eh? És a dir, 
el cosí del diputat tal es nega a donar els... Ja està, sospitós, eh? 

No sé com ho podem solucionar, francament. Potser la rebaixa dels graus de paren-
tiu seria un? Sí, però, és a dir, diguem que fins al cònjuge o relació anàloga entenc que, 
diguem, la relació d’afectivitat crea una espècie de major disposició a col·laborar perquè 
la imatge pública del diputat o diputada no es vegi afectada i, per tant, a aportar les da-
des, però gaire més enllà d’això jo no sé si, a la pràctica, en els nostres usos socials això 
tindria alguna efectivitat o no.

Potser si la preocupació que expressava abans el diputat de Ciutadans és la compar-
tida seria millor que el burofax, posats que no et facin cas, que el burofax l’enviés la 
Mesa abans que no pas el diputat, perquè acabarem fent que ningú es parli amb ningú, 
diguem-ne. Però a l’hora de la veritat, no sé si serà més efectiu o no, eh?

El vicepresident primer del Parlament

És que o abaixem els graus o posem una cosa tan «tonta» jurídicament com que tin-
gui coneixement, a les lletres b i d –és a dir, la a i la c són personals, i la b i la d són de 
l’àmbit familiar, tant en empreses com en activitats, les que siguin–, o bé hi posem una 
rebaixa del grau de consanguinitat i passem a la parella o a la persona que hi convisqui, 
o bé hi posem allò: «sempre que aquestes activitats siguin conegudes pel diputat o dipu-
tada», que és una tonteria però és que és real. L’altre sí que és irreal, o sigui, intentar sa-
ber en aquest moment què fan els nostres parents, doncs, no...

Ferran Pedret i Santos

El que passa és que l’al·legació de desconeixement sempre serà també sospitosa, no? 
És a dir, perquè, és clar, cada família és un món, que és... Vaja, jo puc assegurar que 
pràcticament no tinc ni idea d’a què es dediquen els meus cosins professionalment, però 
al·lega-ho després quan hi hagi una sospita, diguem-ne, eh?

María José García Cuevas

Sí, a ver, yo lo que propondría es rebajar...

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, si em permeteu, perquè com que vam presentar nosaltres l’esmena i estic una 
mica cansada, sincerament, del debat entorn dels dinars de Nadal i el cosí de Móra d’Ebre 
i tal i tal, no passa res. És a dir, nosaltres mantenim com a esmena reservada, amb la 
redacció que proposen els serveis lletrats, que ja d’alguna manera esmorteeixen força el 
que nosaltres presentàvem, i ho deixem aquí, de veritat.

El secretari general

Presidenta...

María José García Cuevas

A ver, perdón...No, no.

El secretari general

No, no, és que m’ha cridat l’atenció una cosa que ha dit la senyora Gabriel, allò, man-
tenir com a esmena reservada. Nosaltres entenem que, d’acord amb l’article 15 del Re-
glament, el text es tanca avui aquí. Si es vol portar al Ple seria un vot de ratificació però 
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sense reserva d’esmenes, entenem, perquè el Reglament diu que qui aprova aquestes 
normes és la comissió. Ara, vostès decidiran què és el que cal fer.

María José García Cuevas

Yo creo que se podría llegar a un consenso si bajáramos en el artículo 15 los inte-
reses personales para no afectar a tanta familia, porque igualmente estás incurriendo 
en la responsabilidad de no saber si un primo tuyo o un hermano del padre de tu mujer 
–bueno, no sé si este llega–, si un cuñado tuyo tiene una empresa que esté comprando 
a otra empresa que aquí vayas a decidir sobre ese sector. Entonces, nosotros reduciría-
mos, en todo caso, los intereses al..., o proponemos, al cónyuge, primer grado, si que-
remos de consanguinidad, y luego eliminaríamos en el tema económico cualquier obli-
gación de facilitar información. Porque si el tema se judicializa, el tribunal, que sí que 
tiene jurisdicción, pedirá todo lo que tiene que pedir, y todos los ciudadanos tendrán 
que pedirlo, pero si no lo que estamos es incurriendo es responsabilidad, el diputado, la 
Mesa y facilitar juicios paralelos, y la utilización política, como decíamos, crea el ries-
go de este código. Si es que se puede esto proponer y hacer hoy. 

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, perquè, és clar, com que ara no podem reservar esmenes, la cosa canvia substan-
cialment. A veure, doncs, vaig a fer un exercici pedagògic, a veure si me’n surto. 

Jo crec que la idea seria: el diputat, sí, té l’obligació de verificar, a partir de registres 
públics. Hem dit: «Determinada informació estarà disponible en registres públics.» Té 
l’obligació de verificar i ho fa, i aporta la informació. Hi ha informació que no sabrà i 
que és probable que no estigui en disposició de saber-la, i no el podem obligar que la 
sàpiga, i això, com que és de sentit comú, doncs, serà obvi que serà així. Jo crec que en 
el text enlloc diu que el fet que no s’acompanyin determinades declaracions serà san-
cionat. És a dir, en tot moment jo crec que es planteja com un exercici addicional al que 
veníem fent fins ara en clau de transparència. Amb el límit evident que hi ha informació 
que no es podrà saber, però, com a mínim, aquella que sabem la podrem fer pública. 

És el mecanisme, el millor mecanisme per lluitar contra la corrupció? No. Hi haurà 
forma de sortejar la llei? Evident, com n’hi havia fins ara. Per què ara es posaven deter-
minats béns als familiars? Bé, doncs, perquè els familiars no estaven vigilats. Doncs, 
ara, si vigilem els familiars, saltarem als amics. Sí. Ja, ja ho sabem, però per alguna 
cosa estem fent algun codi de conducta. (Veus de fons.) No podemos ¿el qué? Bueno, 
pues no vigilamos nada, no vigilamos nada... (Remor de veus.) Jo crec que el text, com 
està plantejat –el text, com està plantejat–, no és intervencionista. (Persisteix la remor 
de veus.) No en planteja cap si no aportem la declaració del de Móra d’Ebre, enlloc està 
dient que tinguis l’obligatorietat de saber informació que és impossible que sàpigues. És 
que enlloc diu això, el text. El text el que diu que es considerarà conflicte d’interessos 
allò que és evident que poden ser conflictes d’interessos i allò que puguis saber, i allò 
que no puguis saber el text no diu que tens l’obligació de saber-ho. Jo crec que es poden 
fer dues lectures. La lectura tremendista, en clau de la intervenció i del perill de ruptu-
ra, de trencament de relacions familiars, o la lectura que crec que es permet de fer, que 
és que es farà un esforç per aportar informació, i si l’esforç no fructifica, no hi ha cap 
sanció que vagi acompanyada d’aquest incompliment.

María José García Cuevas

Gracias. Si el problema no es la sanción, diputada. El problema es lo que dice el tex-
to, y los textos se hacen para que se puedan aplicar, para que sean claros y para que sir-
van para algo. Entonces, si dicen «intereses personales», que serán los intereses de las 
personas jurídicas y entidades, tal, tal, plataformas, redes sociales, en las cuales los fa-
miliares a los que hace referencia la letra b, que son todos estos que hemos dicho, o sea, 
los padres, los abuelos de tu cónyuge, tu cuñado, todos estos están vinculados por una 
relación laboral profesional, e introdujimos «mercantil», que fue una enmienda vuestra, 
que quiere decir eso, que tu compres o vendas, mientras ejerce el mandato en el año 
anterior, pues eso son lo que son tus intereses personales. Y si tú no lo sabes, el desco-
nocimiento de una ley no exime de su cumplimiento. Entonces, si ahora resulta que no 
sabemos nada... Entonces no se trata de saber o no saber. 

Evidentemente, o sea, el objetivo lo compartimos. Yo estoy totalmente de acuerdo 
con usted en lo que ha dicho: transparencia absoluta y nada que ocultar de todo lo que 
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sepamos, sí. Pero si luego vamos a exigir el cumplimiento de una norma, la norma tie-
ne que ser realista, creíble, razonable y exigir la responsabilidad que se puede exigir. 
Y aquí me están exigiendo la responsabilidad de cualquier interés que tenga un primo 
mío, no el que yo sepa o el que el primo me quiera decir, me están exigiendo que serán 
intereses personales míos los intereses de las personas jurídicas, tal, tal, en los que par-
ticipa este familiar. Y luego, en la parte de la aportación de información económica, nos 
pueden pedir toda la información económica relacionada con todo esto. 

Y no es que sea pública o no sea pública, es que te la quieran dar o no te la quieran 
dar. Es lo que dice la norma, no cómo la podamos interpretar. Si la queremos interpre-
tar, en el caso de que pueda conseguirla, en el caso de que la quieran dar, pues lo ten-
dremos que poner. Y aun así, siempre estará la sombra de la duda, que dice el diputado 
Pedret, de que en el momento en que se hace pública, que se pide una información y 
no se quiere dar, y a lo mejor no se quiere dar por derecho a la privacidad, porque a lo 
mejor tienes un hermano que tiene una empresa, tiene un negocio que no tiene por qué 
decir a quien le está comprando o a quien le está vendiendo, entra dentro de su actividad 
profesional. Pues ya el juicio paralelo está servido. 

El vicepresident primer del Parlament

Jo crec que ara no ho resoldrem. És a dir, Anna, si mantenim el redactat –si mante-
nim el redactat– però baixem el grau de consanguinitat a segon, que és pares, fills i ger-
mans, que és el que més o menys, per sentit comú, pots tenir un cert coneixement d’allò, 
jo crec que amb això ho solucionaríem, i tanquem-ho, perquè és que... Si ja ens hi troba-
rem, la solució màgica no la trobarem, eh?

I si posem el segon grau, doncs, ja té una certa..., bé, fins aquí jo crec que podem 
d’allò, i mantenim l’altre redactat, que al final també és veritat que no obliga a res, d’en-
trada, eh? Però sí que ja va en la línia del que havíem parlat del contingut d’aquests arti-
cles, que sí que volíem anar una miqueta més enllà del que hi havia actualment.

La presidenta del Parlament

D’acord? S’accepta la proposta?

Ferran Pedret i Santos

Sí, d’acord, però per entendre-ho bé. Aleshores del que estem parlant és de la rebai-
xa del grau... 

El vicepresident primer del Parlament

Del 15.

Ferran Pedret i Santos

...de consanguinitat a segon grau, i la redacció que proposaven com a redacció tècni-
ca respecte a l’obligació de requerir la informació, no d’obtenir, sí? 

(Veus de «Sí», «Exacte».)

El vicepresident primer del Parlament

La parella assimilada a cònjuge també, és clar, evidentment.
(Remor de veus.)

El secretari general

És a dir, el que quedaria, si no entenc malament la proposta del vicepresident, queda-
ria la lletra b de l’article 15 que diria: «Els interessos del seu entorn familiar, incloent-hi 
el cònjuge o el convivent amb una relació d’afectivitat anàloga, i els parents per con-
sanguinitat o per afinitat, fins al segon grau.» (Remor de veus.) Per afinitat, segon grau, 
també.

Jordi Turull i Negre

Una pregunta. Això, quan s’ha de presentar això? (Veus de fons.) Ah, no es presenta. 
(Veus de fons.)

El secretari general

Sí, sí.
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Jordi Turull i Negre

Sí, però en quin cas s’ha d’informar? Ho dic perquè... No, home, perquè en política 
hi som nosaltres perquè volem, però la meva dona i el meu pare no hi tenen cap culpa, 
és a dir, i llavors... Quan ho has d’informar, això? Ho dic perquè no sé si ens faran fora 
del Parlament, perquè igual et foten fora de casa, no ho sé. (Remor de veus.) Hi ha con-
flicte, però qui determina si hi ha conflicte o no hi ha conflicte? I fins a on? Jo què sé, 
adjudiqueu a Vodafone la telefonia de la casa, i tens un cosí que treballa a Vodafone, 
però igual que quaranta mil «tios». Ho has d’informar? No ho has d’informar? (Veus de 
fons.) Ho has d’informar. Però, és clar, de la meitat de les coses que fa el Parlament, que 
el diputat no intervé, per exemple, la majoria de coses que pot generar conflicte d’inte-
ressos, intervé la Mesa; la resta de diputats no sap res que es mogui en el Parlament. És 
que a vegades la informació que falla són decisions del Parlament que... (Veus de fons.) 
Sí o no? Jo només vull saber quan s’ha d’informar això? Anna, amb l’esmena que pro-
posàveu, quan s’ha d’informar això, al principi, o no?

El secretari general

Sí, sí. Jordi.

Jordi Turull i Negre

És que no ho entenc.

El secretari general

Jo entenc que amb l’esmena que estava plantejada és quan ho demani la Mesa. És 
a dir, quan la Mesa tingui algun dubte sobre la..., aleshores és quan demanarà: «Si us 
plau, aporta’m la documentació o demana que aportin aquesta documentació». Perquè, 
en realitat, sempre està el diputat, d’acord amb l’article 18, està donant informació sobre 
si mateix. I aleshores el que hi ha és, com que el teu àmbit d’interessos pot ser més am-
pli i en funció que no acabem de veure clara la teva actuació, si us plau, aporta’ns aques-
ta informació addicional o demana aquesta informació perquè l’aportis. Això és el que 
interpretem nosaltres que és el que s’està acordant.

(Remor de veus.)

Jordi Turull i Negre

El que passa que el camp, el camp és immens, perquè et poso l’exemple de l’elèctri-
ca, però si en comptes d’elèctrica parles d’entitats socials, que la meitat dels diputats són 
socis d’entitats socials, i un... És que és una mica..., no? No ho sé. (Remor de veus.) I a 
part, ja no dic el parent que no t’hi parles gens, que el que vols és no...

La presidenta del Parlament

Bé, quedem d’acord amb això? D’acord? (Pausa.)
Em sembla que la proposta l’ha feta molt clara el secretari. És com ha dit el secreta-

ri. Si vols ho repeteix i ja està, i tanquem. (Remor de veus.)

El vicepresident primer del Parlament

Sí, a veure. A l’article 9 i a l’article 10, que és el tema de l’agenda parlamentària i... 
Ah, sí! I el 10, que diu: «Per ampliar la transparència es publicarà l’assistència, l’orien-
tació de vot i les propostes parlamentàries», tant el 9 com el 10 hauríem de fer una tran-
sitòria, quan això sigui possible a nivell parlamentari. És a dir, no podem aprovar el 
codi de conducta i l’endemà que això sigui efectiu perquè no està a punt i, per tant, el 9 
i el 10 haurien d’incorporar unes transitòries que diguessin això.

La presidenta del Parlament

Quan estigui a punt.

El vicepresident primer del Parlament

En el moment que sigui factible a nivell tècnic, no?

La presidenta del Parlament

Sí. Tothom d’acord?
(María José García Cuevas demana per parlar.)
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María José García Cuevas

Gracias, presidenta. En el artículo 22, quedó pendiente en la última reunión de tra-
bajo una transacción que hablamos con Junts pel Sí, pero que no nos ha contestado. En-
tonces ahora, ya que estamos cerrando temas, lo volvemos a plantear. El artículo 22 es 
el tema de los regalos y todo esto, y nosotros habíamos hecho una enmienda que nos 
dijo Junts pel Sí que nos la aceptaba si aceptábamos sacar lo de «carácter personal en 
condiciones ventajosas». Entonces nosotros, vale, aceptamos que eso no se incorpore 
pero que se incorpore el resto, lo de que «supere los usos habituales y sociales, en el 
ejercicio de sus funciones». Ese es un punto, si Junts pel Sí acepta la transacción, que en 
principio nos dijo que sí, pero no estaba incorporado al texto porque el letrado no había 
tenido la respuesta. (Veus de fons.) O sea que decís que no. Bueno. (Veus de fons.) No, el 
22.1 –el 22.1. Nosotros decíamos: «que superi els usos habituals i socials, ni regals de 
valor», no sé qué. Y luego decíamos: «que li sigui ofert per raó del càrrec i que pugui 
condicionar l’exercici de les seves funcions», porque hablamos de aquellos regalos que 
te pudieran dar por ir a, yo qué sé, una ponencia, un tal, que a todo el mundo le regalan 
un boli o un tal que vale 150 euros, pero eso es un uso social y habitual que no contra-
riaría, en principio, el código de conducta, porque todo el mundo recibe ese regalo por 
ir ahí. Por eso poníamos lo de «los usos habituales», que venía de la ley de transparen-
cia estatal. (Veus de fons.) ¿No lo aceptáis? (Veus de fons.) Vale, vale. No, nosotros lo 
reservamos. Era solo por mejorarlo.

Y hay otra cuestión que nos preocupaba, que le trasladamos la preocupación tam-
bién al letrado, y es el tema de la confidencialidad de todo el procedimiento. O sea, no-
sotros pensamos que el que la resolución, la sanción es pública, evidentemente –eviden-
temente, porque hay un punto de ejemplaridad en todo esto, que nosotros apoyamos–, 
pero desde el momento en que, además, como no se aceptó la garantía que pedíamos de 
que fueran tres grupos los que tuvieran que dar lugar a iniciar el procedimiento, para 
una mayor garantía de la protección del diputado, sino que con un solo grupo, con lo 
cual puede haber un componente político o por iniciativa de la Mesa, se inicia un proce-
dimiento, un expediente, el que ya sea público que ese expediente se inicia, que lo que 
diga la Comisión del Estatuto del Diputado, las deliberaciones de la Mesa, pueden haber 
filtraciones, que pensamos que podía dar lugar a juicios paralelos, que no es el objetivo 
que vamos persiguiendo con el código de conducta, que es investigar y sancionar con-
ductas impropias, no? 

Entonces, para investigar y sancionar conductas impropias, entendíamos que todo 
lo que preservase la confidencialidad de los procedimientos iría en aras de una mayor 
garantía para el diputado, que, por ejemplo, si al final se resuelve que la denuncia estaba 
infundada, porque puede haber una utilización política del código, evidentemente, es lo 
que tenemos que preservar, pues, en seguida ya ese diputado injustamente sería someti-
do a un... Bueno, y aunque fuera culpable tampoco tiene que sufrir un escarnio público 
antes de saber si es o no responsable de lo que se le atribuye, si es culpable y si tiene una 
sanción.

Entonces nosotros habíamos propuesto si no se podría introducir alguna garantía de 
confidencialidad, aunque fuera... Evidentemente, siempre va a haber filtraciones, pero 
que al menos el código pidiera, tanto a la Comisión del Estatuto del Diputado, como a 
los grupos que hicieran una denuncia, como a la propia Mesa, confidencialidad en el 
procedimiento. Hasta que no se supiera la resolución, no se tomara una posición.

El vicepresident primer del Parlament

Però hauria de ser, en tot cas, en tota la regulació del procediment intern també de 
verificació, etcètera, etcètera. No sé si hauria d’estar al 21.3 o el 21.3 hauria d’estar, des 
d’un punt de vista de sistemàtica... (Veus de fons.) Sí, sí, per això t’ho dic. Però el mateix 
redactat del tractament de dades personals, terceres persones i tal, doncs, fer un genèric 
en el principi del... (Veus de fons.)

María José García Cuevas

Que cuando la información es de terceros, entonces se respete la confidencialidad, 
eso evidentemente. Hablamos del procedimiento de resolución y de sanción, de todo el 
procedimiento de investigación, que en el código no hay ninguna petición de confiden-
cialidad.
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El vicepresident primer del Parlament

El que passa que no sé si és millor o pitjor que sigui confidencial, eh?, vull dir, la 
veritat. Si se sap que hi ha un procediment obert i aleshores és confidencial, s’acabarà 
sabent encara pitjor, i mentre preservis les dades que són de caràcter personal... O sigui, 
una confidencialitat, un secret en la tramitació, jo crec que no correspon. És que sense 
confidencialitat això seria secret, i amb un procediment, que estem parlant sempre de 
procediments administratius, un procediment administratiu, la confidencialitat, és bas-
tant atípic, excepte amb les dades personals, que no estan sotmeses a interès públic, eh?

El secretari general

No sé si això els podria resoldre o no els podria resoldre el tema, que seria distingir, 
en tot cas, en la fase prèvia que preveu l’article 26.2, que la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats ha d’examinar els fets i valorar si concorren circumstàncies suficients que in-
diquin l’existència d’una possible infracció i, aleshores, posteriorment, sembla que de-
cideix investigar els fets, si aquesta informació prèvia pot tenir caràcter reservat, que és 
el que s’aplicaria en un procediment administratiu sancionador. És a dir, que la confi-
dencialitat es produeix ex ante, i aleshores, si realment hi ha indicis, aleshores ja ha hi 
ha publicitat. Si això satisfà mínimament... (Veus de fons.) Sí? Doncs, així es podria in-
cloure en l’apartat 2 de reserva de la fase prèvia, d’informació prèvia. (Remor de veus.)

La presidenta del Parlament

Sí, sí. Al Ple s’entén que hi ha una sola votació sobre el text, però donarem cinc mi-
nuts a cada grup perquè la seva posició...

El secretari general

Diu: «Correspon a la comissió de Reglament elaborar i aprovar un codi de conducta. 
El codi de conducta ha de regular, com a mínim», tal, tal, tal... I per tant, de fet, el que 
es demana va al Ple, sembla un vot de ratificació, però no és... (Veus de fons.) Sí; eren les 
que estàvem debatent aquí d’alguna manera ara. Quedaria tancat aquí.

María José García Cuevas

Entonces, ¿hoy tenemos que dejar constancia de si nuestras enmiendas..., o sea de 
lo que votamos? (Veus de fons.) Pero quiero decir, si las hemos mantenido reservadas 
hasta hoy, se supone que hoy lo que estamos votando, nosotros manifestamos que vota-
mos a favor de nuestras enmiendas reservadas. Y, en relación al texto, hay determinados 
artículos en los que nosotros valoraríamos abstenernos y no apoyarlos, pero no sé si es 
ahora que tenemos que decirlo o si en el pleno sería posible pedir votación separada, 
que creo que sería mejor para ver el texto definitivo y poder... (Remor de veus.)

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Dic, a veure, ens posem d’acord amb el mètode. Tots tenim esmenes reservades. Les 
defensem i les votem i tal o fem constar en acta que les mantenim, que no hi ha acord, 
perquè ens entenguem? (Veus de fons.) Ah, exacte. No, no, està clar. Vull dir, sí que és 
veritat que cada grup té les seves esmenes, que en el seu moment vam mantenir, però 
que no han prosperat, perquè ens entenguem.

(Veus de fons.)

María José García Cuevas

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han que-
dat enregistrats els primers mots.) ¿...separada en el Pleno algún artículo? Yo lo pediría 
para que tengamos la versión definitiva y no será una cuestión exhaustiva, pero sí poder 
pedir alguna cosa en que te puedas posicionar de manera contraria al resto del código.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

A veure, jo, que es faci el que es cregui convenient, jo no tinc problema que no es voti 
article per article, sinó a la seva totalitat, perquè el clima de treball que hem tingut ha si-
gut bastant dinàmic, crec que hem incorporat moltes coses de tots, i també..., de tots, i per 
tant jo crec que el clima permet aquesta forma final. Vaja, nosaltres no ens hi oposem.

María José García Cuevas

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han que-
dat enregistrats els primers mots.) ...diría poder votar. Es decir, votación separada de los 



DSPC C  194
25 de juliol de 2016

Sessió 2 de la CR 13 

artículos tal, tal, tal, no artículo por artículo. O sea, hacer dos votaciones, si la Mesa lo 
acepta.

El vicepresident segon del Parlament

Sí, això es pot fer. Ara, vull dir, només deixar constància a l’acta que el Partit Popular, 
en aquest cas, doncs, té aquestes esmenes reservades, que considera que s’haurien d’ha-
ver inclòs al... I es fa i consta en acta. (Remor de veus.) I nosaltres les que tenim, doncs, 
fem constar a l’acta d’avui que considerem que s’haurien d’haver inclòs. Ja està. Però com 
que no s’han inclòs i estem globalment d’acord amb el dictamen... (Remor de veus.)

La presidenta del Parlament

Vols que consti en acta? (Pausa.) Bé, vull dir, la senyora Garcia Cuevas demana que 
constin en acta les seves esmenes i que ella votaria separadament, no sé, els articles que 
sigui, però que no es farà perquè es votarà conjuntament. Però digues els articles que 
vols que constin que...

El secretari general

Els que votarien aquí a la comissió, d’alguna manera.

La presidenta del Parlament

Sí, sí. (Remor de veus.)

María José García Cuevas

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han que-
dat enregistrats els primers mots.) ...en principio, ¿eh?, votación separada del 13, el 15 i 
el 18 –alguno era apartado– y es posible que alguno más, pero que en este momento no 
podemos saber porque no tenemos el texto definitivo, por eso pedíamos que esta vota-
ción se pudiera hacer, porque a lo mejor lo reconsideramos. 

Gracias.
(Ferran Pedret i Santos demana per parlar.)

La presidenta del Parlament

Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Bé, si, com se’ns ha llegit de l’article 15 del Reglament, avui s’aprova un text, i hi ha-
via esmenes reservades d’alguns grups. No és el cas del meu, que teníem tres esmenes, 
totes transaccionades, cent per cent d’efectivitat; potser el que caldria fer és veure si els 
grups mantenen aquestes esmenes, les retiren o demanen que es voti. És a dir, jo entenc 
que Catalunya Sí que es Pot, pel que he entès, estava dient que les esmenes que tenia re-
servades fins ara les retirava perquè ja estava d’acord amb el text. No ho sé, no vull par-
lar per ells. Ciutadans em sembla que més aviat demanava que es votessin i el PP feia el 
mateix. I en canvi, Junts pel Sí retirava l’única esmena reservada que tenia.

Potser podem fer dues votacions i ja queda clar que s’han refusat les esmenes reser-
vades, o no, eh?

(El secretari tercer de la Mesa del Parlament demana per parlar.)

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

No, per aclarir-ho. A veure, perquè consti a l’acta, nosaltres mantenim les nostres es-
menes reservades, però no demanem que es votin. Amb una sola votació, o sigui, amb 
una sola votació al conjunt del text en tenim suficient. I a més el votarem favorablement.

El vicepresident segon del Parlament

A ver, per part de Ciutadans. Nosaltres tenim només dues esmenes, que són, diguem-ne, 
de caire tècnic i que, com que el procediment no m’ha quedat encara molt clar, perquè 
és una mica diferent de qualsevol altre procediment legislatiu, per part nostra les reti-
rem perquè amb el global del text aprovat estem d’acord i ja està. Ara, si se sotmeten a 
votació les de la resta de grups, doncs, evidentment, les nostres també. 

La presidenta del Parlament

Ara estàs parlant.

El vicepresident segon del Parlament

És clar, és clar, ara, ara.
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María José García Cuevas

A ver, nosotros sí pedimos que se voten nuestras enmiendas porque las mantene-
mos, no las...

(Remor de veus.)

La presidenta del Parlament

¿Todas? ¿Pides que se voten todas, eh? En bloque.

El vicepresident segon del Parlament

Si es en bloque, nosotros es que tenemos posiciones diferentes sobre cada enmienda 
de ellos, claro.

María José García Cuevas

Salvo que haya alguna que algún grupo pida que se vote separadamente, pero que 
por nuestra parte no tenemos..., si tenéis vosotros, algún grupo tiene petición de votar 
separadamente, alguno, nosotros lo solicitamos.

El vicepresident segon del Parlament

Sí, sí.

La presidenta del Parlament

Algun grup....?
(Alguns oradors intervenen sense fer ús del micròfon.)
3, 14, 22...

El secretari general

S’ha acceptat la redacció, que és proposar la lletra a, i a més s’ha rebaixat la grada-
ció, els graus de consanguinitat.

La presidenta del Parlament

Ciutadans demana que es voti separadament la 3, la 14 i la 22, no? (Remor de veus.)

María José García Cuevas

A ver, la transacción es mejor que lo que había pero nosotros preferíamos que se 
apartado no estuviera, por eso nosotros la mantenemos.

La presidenta del Parlament

D’acord. Doncs, per tant... (Alguns oradors intervenen sense fer ús del micròfon.) 
D’acord. Tothom d’acord? (Veus de «Sí».)

Doncs, va. Primer començarem votant les esmenes 4, 14 i 22.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Ara votarem el següent grup, que són la 16, la 18 la 31, la 33 i la 36.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Ara votem l’últim grup, la 19, la 28, 43, 45 i 53.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
D’acord, doncs, ja està.
Ara, després de fetes les oportunes correccions i que els lletrats els posin la numera-

ció correcta, es votarà en el Ple, però es votarà en bloc tot el codi de conducta, i es do-
naran cinc minuts a cada grup, d’acord? (Veus de fons.)

Votem aquí, en tot cas, ara votem-lo aquí. Us sembla, doncs? (Remor de veus.) Va 
doncs, vinga, doncs.

El secretari general

La diputada em sembla que abans havia demanat la votació separada de tres articles. 
O es poden votar tot el conjunt?

(María José García Cuevas demana per parlar.)
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María José García Cuevas

Sí, pido votación separada del artículo 13.2, el tema de la transacción como ha que-
dado, el punto 15.b. Perdonad, ¿eh?, porque voy mirando, era el tema de los parientes, 
sí. Y el artículo 18.3bis, que era la cuestión de la información económica relativa a los 
parientes. Estos tres, votación separada en bloque. (Veus de fons.) Sí.

La presidenta del Parlament

D’acord. 
Doncs, vots a favor? (Veus de fons.) És a favor del dictamen. D’acord. 
Vots en contra?
Abstencions?
(Remor de veus.)
Vots a favor?
El dictamen dels lletrats.

El vicepresident primer del Parlament

Unanimitat, presidenta.

La presidenta del Parlament

Unanimitat.
Per tant, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia.
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