
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAI 

COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS 

Sessió 22. Dimecres, 15 de gener de 2020 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de la re
tribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tram. 250-00905/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 394, 37). 

2. Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració d’Òmnium 
Cultural com a entitat cultural. Tram. 250-00933/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 406, 21). 

3. Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix Plataforma 
per la Llengua. Tram. 250-00938/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 406, 27). 

4. Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història. Tram. 250-00941/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 30; esmenes: BOPC 
437, 24). 

5. Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa. Tram. 
250-00968/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, junta
ment amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 422, 25). 

6. Proposta de resolució de condemna dels actes violents produïts l’11 de 
setembre de 2019. Tram. 250-00970/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 428, 37). 

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la presumpta malversació de fons 
públics de la Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport. 
Tram. 354-00207/12. Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa. 

8. Sol·licitud de compareixença del director general d’Anàlisi i Prospectiva i 
del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comissió d’Afers Insti
tucionals perquè informin sobre l’enquesta «Percepció sobre el debat territo
rial a Espanya». Tram. 356-00665/12. Marc Solsona i Aixalà, del Grup Par
lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença. 
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9. Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 202
00068/12. Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Cata
lunya, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Repu
blicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Acord de la comis
sió sobre les compareixences 

9.1 Proposta d’audiència en comissió de Gerard Esteva i Viladecans, presi
dent de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01248/12. Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Cata
lunya. Debat i votació de la proposta. 

9.2 Proposta d’audiència en comissió de Maria Isabel Zamora Gómez, presi
denta de la Federació Catalana de Voleibol, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01249/12. Comis
sió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta. 

9.3 Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tamayo De Winne, president 
de la Federació Catalana de Tennis, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01250/12. Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta. 

9.4 Proposta d’audiència en comissió de Jordi Merino i Urbano, president de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació a la Propo
sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01251/12. 
Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. De
bat i votació de la proposta. 

9.5 Proposta d’audiència en comissió d’Enric Bertran i Campañá, president 
de la Federació Catalana de Natació, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01252/12. Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta. 

9.6 Proposta d’audiència en comissió de Carles Muñoz i Vàzquez, president 
d’honor, i Ingrid Lafuente, directora de projectes de la Federació Esportiva 
Catalana de Persones amb Paràlisi Cerebral, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01253/12. Comis
sió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta. 

9.7 Proposta d’audiència en comissió de Marina Gómez Hernández, presi
denta de la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01254/12. Comissió Promotora de la Proposició de 
Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.8 Proposta d’audiència en comissió d’Israel López Ferrer i Oriol Camacho 
Martí, director i secretari general de l’Escola d’Entrenadors i Entrenadores 
de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01255/12. Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta. 
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9.9 Proposta d’audiència en comissió de Toti Mumbrú i Vinyet, gerent de 
l’Escola d’Entrenadors i Entrenadores de la Federació Catalana de Bàsquet, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01256/12. Comissió Promotora de la Proposició de Llei de 
l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.10 Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Planas i Rivas, president de 
la Federació Catalana de Rugbi, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01257/12. Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta. 

9.11 Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Mas Vilella, presidenta 
de la Federació Catalana d’Esport per a Tothom, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01258/12. Co
missió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta. 

9.12 Proposta d’audiència en comissió de Kaisa Larjomaa, secretària general 
de l’Organització Europea No Governamental d’Esports, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01259/12. Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Cata
lunya. Debat i votació de la proposta. 

9.13 Proposta d’audiència en comissió de Stephan Bergh, secretari general 
de la Confederació Esportiva Sueca - Federació Nacional d’Esports, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01260/12. Comissió Promotora de la Proposició de Llei de 
l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.14 Proposta d’audiència en comissió de Julián García González, president 
del Club Natació Atlètic Barceloneta, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01261/12. Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta. 

9.15 Proposta d’audiència en comissió de Jordi Martín Resina, president del 
Club Natació Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01262/12. Comissió Promotora de 
la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la propos
ta. 

9.16 Proposta d’audiència en comissió d’Enric Vall i Dalmau, president del 
Club Tennis Taula Borges, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01263/12. Comissió Promotora de 
la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la propos
ta. 

9.17 Proposta d’audiència en comissió de Cristina Clota, presidenta del Club 
Patí Congrés, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01264/12. Comissió Promotora de la Proposició de 
Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.18 Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas, presidenta del 
Club Vòlei Sant Cugat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01265/12. Comissió Promotora de 
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la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la propos
ta. 

9.19 Proposta d’audiència en comissió de José Antonio Vivanco Hidalgo, 
president de la Secció de Dret Esportiu del Col·legi d’Advocats de Barcelo
na, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata
lunya. Tram. 352-01266/12. Comissió Promotora de la Proposició de Llei de 
l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.20 Proposta d’audiència en comissió de Toni Garcia, tresorer d’INEFC 
Sports Law Alumni, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01267/12. Comissió Promotora de 
la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la propos
ta. 

9.21 Proposta d’audiència en comissió de Rafel Niubò i Baqué, ex-secretari 
general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01268/12. Comissió Promotora de la Propo
sició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.22 Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Camps i Povill, secretari 
general de la Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la Proposi
ció de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01269/12. 
Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. De
bat i votació de la proposta. 

9.23 Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Raurich i Puigdevall, 
fundador de Tracis Projectes Econòmics i Financers, amb relació a la Propo
sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01270/12. 
Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. De
bat i votació de la proposta. 

9.24 Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Gay de Liébana i 
Saludas, professor d’economia financera i comptabilitat de la Universitat de 
Barcelona i president de la Secció d’Economia de l’Esport del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01271/12. Comissió Promotora de 
la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la propos
ta. 

9.25 Proposta d’audiència en comissió de Paola Manjón de Olañeta, jugado
ra de bàsquet i medallista olímpica en la categoria Special Olympics i mem
bre de l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01272/12. Comissió Promotora de la Proposició de Llei de 
l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.26 Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sans i Juan, exjugador de 
waterpolo i medallista olímpic i director de la Unió de Federacions Esporti
ves de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01273/12. Comissió Promotora de la Propo
sició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.27 Proposta d’audiència en comissió de Joan Prats Balado, periodista ex
pert en esport electrònic i director del Congrés Mundial de Futbol d’Esport 
Electrònic, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
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de Catalunya. Tram. 352-01274/12. Comissió Promotora de la Proposició de 
Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.28 Proposta d’audiència en comissió de Xavier Albert Canal, president de 
l’Associació Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01275/12. Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta. 

9.29 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo Domingo, presi
dent de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Propo
sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01296/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
proposta. 

9.30 Proposta d’audiència en ponència de Josep Monràs i Galindo, regidor 
d’esports i alcalde de Mollet del Vallès i president del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01297/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.31 Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel Paloma, exdi
rector de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01298/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.32 Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel Gutiérrez, president 
del Col·legi Professional de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01299/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta. 

9.33 Proposta d’audiència en ponència d’Enric Truñó i Lagares, exregidor de 
l’Ajuntament de Barcelona i responsable dels Jocs Olímpics de Barcelona 
del 1992, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01300/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.34 Proposta d’audiència en ponència de Joan Soteras Vigo, president de la 
Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01301/12. Grup Parlamentari Soci
alistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.35 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01302/12. Grup Parlamentari Soci
alistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.36 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01303/12. Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.37 Proposta d’audiència en comissió de José María Peña, director general 
de l’Associació Espanyola de Videojocs, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01304/12. Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 
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9.38 Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Cruces Almellones, secreta
ri general de l’Associació Vinícola Catalana, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01305/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.39 Proposta d’audiència en comissió d’Enric Porta Marín, secretari general 
de la Unió de Licoristes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01306/12. Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.40 Proposta d’audiència en comissió de Maria del Mar Torres Ramentol, 
directora de l’Institut del Cava, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01307/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.41 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Esport Cata
là Universitari amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat físi
ca de Catalunya. Tram. 352-01308/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.42 Proposta d’audiència en comissió de Carlos Eliseo Sánchez Lancis, 
vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01309/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.43 Proposta d’audiència en comissió de Laura Vall·llosera Casanovas, 
vicerectora d’Estudiants i d’Inserció Laboral de la Universitat de Girona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01310/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta. 

9.44 Proposta d’audiència en comissió de Manel Ibern Alcalde, ex-secretari 
general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01311/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.45 Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Llop Padilla, president de la 
Confederació Europea Esport i Salut (CESS) i vicepresident de l’Associació 
Internacional de l’Esport i la Cultura (ISCA), amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01312/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.46 Proposta d’audiència en comissió de Josep Viladot, president de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives Públi
ques Gestiona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01313/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.47 Proposta d’audiència en comissió d’Anna Pruna i Grivé, presidenta 
d’Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01314/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.48 Proposta d’audiència en comissió de Mariona Violán Fors, codirectora 
del Pla d’activitat física, esport i salut, i coordinadora del Dia Mundial de 
l’Activitat Física a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
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l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01315/12. Grup Parlamentari Soci
alistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.49 Proposta d’audiència en comissió de David Escudé Rodríguez, regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i diputat d’Esports de la Diputació 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01316/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.50 Proposta d’audiència en comissió de Juli Pernas López, director de la 
Fundació Barcelona Olímpica, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01317/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.51 Proposta d’audiència en comissió de Joan Anton Camuñas Feijoo, ex
secretari general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01318/12. Grup Parlamentari Soci
alistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.52 Proposta d’audiència en comissió de Josep Campaña Oviedo, president 
de l’Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01319/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.53 Proposta d’audiència en comissió de Ramon Canela Piqué, conseller 
delegat i director del Grup Dir, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01320/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.54 Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mingote Moreno, alpinista i 
president d’Onat Foundation, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01321/12. Grup Parlamentari Soci
alistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

9.55 Proposta d’audiència en comissió de Josep Campaña Oviedo, president 
de l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01322/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 
de la proposta. 

9.56 Proposta d’audiència en comissió de Susanna Soler Prat, coordinadora 
principal del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i 
l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01323/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta. 

9.57 Proposta d’audiència en comissió de Marta Carranza Gil-Dolz del Cas
tellar, excomissionada de l’Institut de Biologia Evolutiva, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01324/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 
de la proposta. 

9.58 Proposta d’audiència en comissió de Pere Manuel Gutiérrez, president 
del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01325/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta. 
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9.59 Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Burriel Paloma, pro
fessor de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01326/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 
de la proposta. 

9.60 Proposta d’audiència en comissió de Xavier M. Triadó Ivern, director 
de màsters de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01327/12. Grup Par
lamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

9.61 Proposta d’audiència en comissió de Jordi López Ponce, secretari del 
Club d’Atletisme Nou Barris, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01328/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

9.62 Proposta d’audiència en comissió de Núria Puig Barata, catedràtica de 
sociologia de l’esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01329/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta. 

9.63 Proposta d’audiència en comissió de Laura Vall·llosera Casanovas, 
vicerectora d’Estudiants i d’Inserció Laboral de la Universitat de Girona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01330/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta. 

9.64 Proposta d’audiència en comissió de Carlos Sánchez Lancis, vicerector 
de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de Bar
celona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01331/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta. 

9.65 Proposta d’audiència en comissió de José Vicente Madolell Bernabeu, 
membre del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona i entrenador de 
futbol de nivell III, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01332/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

9.66 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01333/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.67 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01334/12. Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.68 Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels gimnasos 
Dir amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata
lunya. Tram. 352-01335/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca
talunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 
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9.69 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Vinícola Catalana amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01336/12. Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.70 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Espanyola de Camps de Golf amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01337/12. Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.71 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Club de 
Polo de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01338/12. Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.72 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Espanyola de Videojocs amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01339/12. Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

9.73 Proposta d’audiència en comissió d’Esteban Ibarra, representant del 
Moviment contra la Intolerància, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01340/12. Grup Parla
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta. 

9.74 Proposta d’audiència en comissió de José María Moreno Peña, director 
general de l’Associació Espanyola de Videojocs, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01341/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta. 

9.75 Proposta d’audiència en comissió d’Alberto Guerrero, director 
d’esports electrònics de la Federació Europea de Programari Interactiu, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01342/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta. 

9.76 Proposta d’audiència en comissió de Pere Manuel, president del 
Col·legi de Professionals d’Activitat Física i Esport de Catalunya, amb rela
ció a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 
352-01343/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta. 

9.77 Proposta d’audiència en comissió de Sergio Lou Mercadé, president de 
l’Associació de Tècnics Esportius de Tarragona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01344/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta. 

9.78 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01345/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta. 

9.79 Proposta d’audiència en comissió d’Enric Porta, secretari general de la 
Unió de Licoristes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 

9 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dossier CAI 22 
15 de gener de 2020 

l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01346/12. Grup Parla
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta. 

9.80 Proposta d’audiència en comissió de Francesc Serra Carrera, coordina
dor de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01347/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la proposta. 

9.81 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Chryssalis 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01348/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po
pular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta. 

9.82 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Panteres Gro
gues amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata
lunya. Tram. 352-01349/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta. 

9.83 Proposta d’audiència en comissió de Carlos Sánchez Lancis, vicerector 
de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de Bar
celona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01350/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta. 

9.84 Proposta d’audiència en comissió de Laura Vall·llosera, vicerectora 
d’Estudiants i d’Inserció laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01351/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la proposta. 

9.85 Proposta d’audiència en comissió d’Ulpi Roman, cap de competicions 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01352/12. Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
proposta. 

9.86 Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Benet, coordinador de 
l’Esport Català Universitari, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01353/12. Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
proposta. 

9.87 Proposta d’audiència en comissió de Natàlia Arroyo, entrenadora de la 
Selecció Catalana de Futbol Femení, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01354/12. Subgrup Par
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació de la proposta. 

9.88 Proposta d’audiència en comissió d’Íngrid Hinojosa, representant del 
Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport del 
Laboratori d’Investigació Social de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01355/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta. 

9.89 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de les portaveus 
de la vaga de futbolistes de Primera Divisió Femenina amb relació a la Pro
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posició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01356/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la proposta. 

9.90 Proposta d’audiència en comissió d’Alba Gordo, capitana del Club 
Esportiu Seagull de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01357/12. Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
proposta. 

9.91 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Manresa 
Rugby Femení amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01358/12. Subgrup Parlamentari de la Can
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta. 

9.92 Proposta d’audiència en comissió de Jacobo Olalla Marañón, director 
general de l’Associació de Cervesers d’Espanya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01359/12. Co
missió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta. 

9.93 Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel, president del 
Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01360/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.94 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Martí, vicepresident de 
l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01361/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.95 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Padrós, president del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01362/12. Grup Par
lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.96 Proposta d’audiència en ponència de Ramon Aguadé, degà del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01363/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.97 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
de Cervesers d’Espanya amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01364/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.98 Proposta d’audiència en ponència de Ramón Agenjo Bosch, director de 
la Fundació Damm, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01365/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.99 Proposta d’audiència en ponència de Ramon Canela, fundador i conse
ller delegat del Grup Dir, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
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l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01366/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.100 Proposta d’audiència en ponència de Iolanda Latorre, assessora en dret 
esportiu del Grup Dir, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01367/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.101 Proposta d’audiència en ponència d’Alfons Conesa, assessor de con
sum de la Cecot, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01368/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.102 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cecot amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01369/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.103 Proposta d’audiència en ponència de Jacint Soler Matutes, director de 
Col·lectius i Relacions Internacionals de Pimec, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01370/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.104 Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna, presidenta 
d’Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01371/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.105 Proposta d’audiència en ponència de Montse Mas, presidenta de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives Públi
ques, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca
talunya. Tram. 352-01372/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.106 Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña, president de 
l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01373/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.107 Proposta d’audiència en ponència de José María Moreno, director 
general de l’Associació Espanyola de Videojocs, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01374/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.108 Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mesonero, responsable de 
relacions institucionals de la Lliga de Videojocs Professional, amb relació a 
la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01375/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.109 Proposta d’audiència en ponència de Marc Palol, representant de Co-
Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
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Catalunya. Tram. 352-01376/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.110 Proposta d’audiència en ponència de Jordi Linares, representant de 
Top Ten Esports, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01377/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.111 Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Velasco, director i coordi
nador de la Fundació Privada Catalana per a l’Esport, amb relació a la Pro
posició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01378/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.112 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Vinyals, president de la 
Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01379/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.113 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, president de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01380/12. Grup Par
lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.114 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Mora, representant del 
Consell Esportiu Escolar de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01381/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.115 Proposta d’audiència en ponència de Salvador Valls, president del 
Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01382/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.116 Proposta d’audiència en ponència de Pere Sust, president de la Funda-
ció Catalana per a l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01383/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.117 Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Cayon, president del Cen
tre Excursionista de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01384/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.118 Proposta d’audiència en ponència de Maria Corbella, representant de 
la Fundació Mensalus, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01385/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.119 Proposta d’audiència en ponència de Montse Urbea, representant de 
Runnering Girls, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
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física de Catalunya. Tram. 352-01386/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.120 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Sant Martí Esport amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01387/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.121 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Nàstic Ge
nuine amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01388/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.122 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Més que Surf 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01389/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.123 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Isidre Esteve amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01390/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.124 Proposta d’audiència en ponència de Manuel Estepa, representant de 
la Taula de Castelldefels, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01391/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.125 Proposta d’audiència en ponència d’un responsable del Club Natació 
Banyoles amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01392/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.126 Proposta d’audiència en ponència de Roman Gómez, director dels 
Serveis Jurídics del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01393/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.127 Proposta d’audiència en ponència de Maria Teixidor, secretària de la 
Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01394/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.128 Proposta d’audiència en ponència de Roger Guasch, representant del 
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01395/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.129 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Nata-
ció Olot amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01396/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.130 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup Excur
sionista i Esportiu Gironí amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
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l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01397/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.131 Proposta d’audiència en ponència de Quim Pou, representant del Club 
Handbol Bordils, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01398/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.132 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club de 
Futbol Reus Deportiu amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01399/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.133 Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Medel, representant del 
Club Esportiu Ciutat La Seu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01400/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.134 Proposta d’audiència en ponència de Ferran Pubill, representant del 
Club d’Esquí de Fons Alt Urgell Cerdanya, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01401/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.135 Proposta d’audiència en ponència de Pere Porta, representant de 
l’equip de bàsquet Sedis Airam, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01402/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.136 Proposta d’audiència en ponència d’Anna Aguilar, representant de 
Mountain Runners del Berguedà, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01403/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.137 Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel, professor de 
legislació i organització de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01404/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.138 Proposta d’audiència en ponència de Núria Puig, catedràtica de socio-
logia de l’esport a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01405/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.139 Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas, ex
secretari general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01406/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Dossier CAI 22 
15 de gener de 2020 

9.140 Proposta d’audiència en ponència de Xavier M. Triadó, director del 
màster en gestió econòmica d’entitats esportives de la Universitat de Barce
lona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca
talunya. Tram. 352-01407/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.141 Proposta d’audiència en ponència de Joan Antoni Gutiérrez, especia
lista en medicina de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01408/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.142 Proposta d’audiència en ponència de Franchek Drobnic, especialista 
en medicina de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01409/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.143 Proposta d’audiència en ponència d’Enric Canet, director de Relacions 
Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01410/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.144 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Torres, director de la 
Federació Catalana de Vela, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01411/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.145 Proposta d’audiència en ponència de Jordi Segura, especialista en 
dopatge, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01412/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.146 Proposta d’audiència en ponència de Marta Carranza, excomissionada 
de l’Institut de Biologia Evolutiva, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01413/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.147 Proposta d’audiència en ponència de Maica Rubinat, coordinadora 
territorial del Pla d’activitat física, esport i salut a Girona, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01414/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.148 Proposta d’audiència en ponència de Daniel Còrdoba, acadèmic i em
presari, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01415/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.149 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Salvador, tècnic munici
pal de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01416/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 
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9.150 Proposta d’audiència en ponència de Miquel Brull, tècnic municipal 
de l’Ajuntament de Palamós, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01417/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.151 Proposta d’audiència en ponència de Lleïr Daban, consultor 
d’estratègia i comunicació, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01418/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.152 Proposta d’audiència en ponència de Mario Ramírez Barajas, profes-
sor d’educació física amb experiència en federacions internacionals, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01419/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.153 Proposta d’audiència en ponència de Marcel Llordella, gestor del Cen
tre Esportiu Municipal Bon Pastor, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01420/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.154 Proposta d’audiència en ponència del doctor Pujante amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01421/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.155 Proposta d’audiència en ponència de Manel Balcells, exsecretari 
d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, amb relació a la Propo
sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01422/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta. 

9.156 Proposta d’audiència en ponència de Marina Corbella amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01423/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.157 Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, membre 
del Laboratori de Ciències Socials i responsable del Projecte INEFC Global, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01424/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.158 Proposta d’audiència en ponència de Toti Mumbrú, amb experiència 
professional com a docent en institucions i federacions, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01425/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.159 Proposta d’audiència en ponència de Cristina Clota, membre de la 
Federació Catalana de Patinatge, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01426/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 
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9.160 Proposta d’audiència en ponència de Maria Giné Garriga, professora 
de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01427/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.161 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Camino Vallhonrat, cap 
del projecte «Pla de barris de la Trinitat Vella» de l’Ajuntament de Barcelo
na, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata
lunya. Tram. 352-01428/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.162 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pujadas i Martí, director 
de l’Institut de Recerca en Esport i investigador del Grup de Recerca i Inno
vació en Esport i Societat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01429/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.163 Proposta d’audiència en ponència de Borja García García, professor de 
política i gestió de l’esport de la Universitat de Loughborough, amb relació a 
la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01430/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.164 Proposta d’audiència en ponència de Sixte Abadia, professor del grau 
en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01431/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.165 Proposta d’audiència en ponència de Joan Baptista Arnau i Canalias, 
exdirector de l’Institut del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat 
del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01432/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.166 Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Velasco, expresident de 
l’Associació Joves Dirigents Catalans, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01433/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.167 Proposta d’audiència en ponència de Rafael Niubó, ex-secretari gene
ral de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01434/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.168 Proposta d’audiència en ponència de Javier Latorre, expert en dret de 
l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01435/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.169 Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Doñate, exdirector del 
Consell Català de l’Esport i advocat, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01436/12. Grup Parla
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mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.170 Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Freixa, expert en dret es
portiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01437/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.171 Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Bassols, expert en dret 
esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01438/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.172 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Barroso, expert en dret 
esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01439/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.173 Proposta d’audiència en ponència de Queralt Reig, membre del Tribu
nal Català de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01440/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.174 Proposta d’audiència en ponència de David Barrufet, advocat de dret 
esportiu i exesportista, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01441/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.175 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Albert Canal, president de 
l’Associació Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01442/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.176 Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas, president de la Fede
ració Espanyola de Beisbol i de la Fundació Olímpica Barcelona, amb rela
ció a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 
352-01443/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.177 Proposta d’audiència en ponència de Joan Colom, expert en drogode
pendències i projectes de salut i esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01444/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.178 Proposta d’audiència en ponència de Carmen Cabezas, especialista en 
medicina esportiva i promoció de la salut, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01445/12. Grup Par
lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.179 Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Pons, expert en salut 
comunitària i projectes de promoció de l’activitat física, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
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01446/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.180 Proposta d’audiència en ponència de Josep Basora, expert en iniciati
ves comunitàries saludables com el projecte «Pas a pas», amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01447/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.181 Proposta d’audiència en ponència de Roser Pedret, infermera i experta 
en iniciatives comunitàries de salut i esport, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01448/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.182 Proposta d’audiència en ponència de Pere Guardiola, ex-representant 
social de la Caixa de Pensions, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01449/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.183 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Segura, estudiós de la 
repercussió econòmica en el món de l’esport, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01450/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.184 Proposta d’audiència en ponència de Padrona Serra Payeras, membre 
del Laboratori de Ciències Socials i responsable del Projecte INEFC Global, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01451/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.185 Proposta d’audiència en ponència de Jordi Solà, representant de 
l’Associació del Consell de Centres de Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01452/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.186 Proposta d’audiència en ponència de Carlos Sánchez Lancis, vicerec
tor de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01453/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.187 Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, 
vicerectora d’Estudiants i d’Inserció Laboral de la Universitat de Girona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01454/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.188 Proposta d’audiència en ponència de Susanna Soler Prat, investigado
ra, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata
lunya. Tram. 352-01455/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.189 Proposta d’audiència en ponència de Rafel Magrinyà i d’Adrià Martín, 
en representació de l’Escola Universitària de la Salut i l.Esport de la Univer
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sitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01456/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.190 Proposta d’audiència en ponència de Manuel Vicente Garnacho i Lluís 
Albesa, del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01457/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.191 Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Comerma i Ernest Baiget, 
en representació de la Universitat de Vic, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01458/12. Grup Par
lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.192 Proposta d’audiència en ponència d’un responsable d’esports de la 
Universitat Oberta de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01459/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.193 Proposta d’audiència en ponència de Lluís Soler, president de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposi
ció de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01460/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta. 

9.194 Proposta d’audiència en ponència d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01461/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.195 Proposta d’audiència en ponència de David Escudé, en representació 
de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01462/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.196 Proposta d’audiència en ponència de Juan-Andrés Hernando, especia
lista en infraestructures esportives i recreatives, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01463/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.197 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu 
punt6 amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01464/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.198 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Laboratori 
d’Urbanisme de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01465/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 
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9.199 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperati
va de transformació d’espais urbans Raons Públiques amb relació a la Pro
posició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01466/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.200 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’estudi RCR 
Arquitectura, d’Olot, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01467/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.201 Proposta d’audiència en ponència d’Àngel Canosa, exalcalde de Bla
nes, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata
lunya. Tram. 352-01468/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.202 Proposta d’audiència en ponència de Gemma Vilarasau, regidora 
d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer i responsable d’esports de la Diputa-
ció de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01469/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.203 Proposta d’audiència en ponència de Marta Macias Quesada, en repre
sentació de COOP4eQUALITY, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01470/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.204 Proposta d’audiència en ponència d’Anna Mercadé i Ferrando, direc
tora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01471/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.205 Proposta d’audiència en ponència de Mireia Vicente, periodista de 
TV3, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca
talunya. Tram. 352-01472/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.206 Proposta d’audiència en ponència de Maria Guixà, periodista de Cata
lunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01473/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.207 Proposta d’audiència en ponència de Cristina Cubero, periodista d’«El 
Mundo Deportivo», amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01474/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.208 Proposta d’audiència en ponència de Natàlia Arroyo, periodista espor
tiva de l’«Ara», amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01475/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.209 Proposta d’audiència en ponència de Danae Boronat, primera dona 
periodista a retransmetre un partit de futbol, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01476/12. Grup 
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Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.210 Proposta d’audiència en ponència de Lluc Pellissa, empresari 
d’activitats de natura i guia de muntanya, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01477/12. Grup Par
lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.211 Proposta d’audiència en ponència d’Empar Vaqué, empresària de ci
cloturisme, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01478/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.212 Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Kitchner, empresari de 
cicloturisme i graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01479/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.213 Proposta d’audiència en ponència de Cèsar Leon, en representació de 
les persones amb mobilitat reduïda, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01480/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.214 Proposta d’audiència en ponència de Miguel Luque, esportista para
límpic, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01481/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.215 Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mingote, en representació 
de la Fundació Onat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01482/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.216 Proposta d’audiència en ponència d’Ester Eroles, en representació de 
la Fundació Cruyff, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01483/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.217 Proposta d’audiència en ponència d’Anna Corbella, campiona de 
World Wide Race, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01484/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.218 Proposta d’audiència en ponència de Berta Castells, esportista olímpi
ca llançadora de martell, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01485/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.219 Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Barceló, entrenador de 
curses a l’aire lliure i guanyador de la Copa del Món del 1999, el 2000 i el 
2001, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01486/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 
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9.220 Proposta d’audiència en ponència de Laura Ràfols, exfutbolista del 
Futbol Club Barcelona i fisioterapeuta, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01487/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.221 Proposta d’audiència en ponència de Laura Antoja, exjugadora de 
bàsquet i fisioterapeuta de les seleccions espanyoles, amb relació a la Propo
sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01488/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta. 

9.222 Proposta d’audiència en ponència de Laia Palau, jugadora de la selec
ció espanyola de bàsquet i campiona del món, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01489/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.223 Proposta d’audiència en ponència de Marc Coma, expilot de ral·li, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01490/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.224 Proposta d’audiència en ponència de Laia Sanz, pilot de trial tres ve
gades campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01491/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.225 Proposta d’audiència en ponència de Jordi Turull, exconseller de la 
Presidència, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01492/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.226 Proposta d’audiència en ponència de Raül Romeva, expert en temes 
esportius i de cooperació i internacionalització de l’esport, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01493/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.227 Proposta d’audiència en ponència de Joan Fontserè, en representació 
del Circuit de Barcelona-Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01494/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.228 Proposta d’audiència en ponència de Ramon Terrassa, director del 
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01495/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.229 Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Oliveras, en representació 
del Tribunal Català de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01496/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 
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9.230 Proposta d’audiència en ponència de Joan M. Xiol, president del Tri
bunal Català de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01497/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.231 Proposta d’audiència en ponència de Josepa Ribera, coordinadora dels 
plans educatius d’entorn de Deltebre, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01498/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.232 Proposta d’audiència en ponència de Carme Moncasi, coordinadora 
dels plans educatius d’entorn de Mollerussa, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01499/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta. 

9.233 Proposta d’audiència en ponència de Xavi Fernández, director general 
de l’Uni Girona Club de Bàsquet, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01500/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

9.234 Proposta d’audiència en ponència de Josep Aneas, president del Club 
de Bàsquet Femení Sant Adrià, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01501/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.235 Proposta d’audiència en ponència d’un responsable del Club 
d’Handbol Granollers amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01502/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

9.236 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Nata-
ció Sabadell amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01503/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.237 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Nata-
ció Mataró amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01504/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.238 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Espor
tiu Mediterrani amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya. Tram. 352-01505/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.239 Proposta d’audiència en ponència d’August Tarragó, director general 
de Llop Gestió de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01506/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 
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9.240 Proposta d’audiència en ponència de Sònia Gelmà, periodista esporti
va, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata
lunya. Tram. 352-01507/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.241 Proposta d’audiència en ponència de Gemma Herrero, periodista es
portiva, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01508/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.242 Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Maria Puyal, periodista 
esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01509/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.243 Proposta d’audiència en ponència de Jordi Basté amb relació a la Pro
posició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352
01510/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.244 Proposta d’audiència en ponència de Joan Maria Pou, periodista espor
tiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata
lunya. Tram. 352-01511/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.245 Proposta d’audiència en ponència de Gervasi Deferr, esportista, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Tram. 352-01512/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.246 Proposta d’audiència en ponència de Joan Laporta, expert en legislació 
esportiva i expresident del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposi
ció de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 352-01513/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta. 

9.247 Proposta d’audiència en ponència de Carme Lluveras, exseleccionado
ra de bàsquet, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01515/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.248 Proposta d’audiència en ponència de Josep Maldonado, exsecretari 
d’Esports, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01516/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.249 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Atlètic de 
Terrassa amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya. Tram. 352-01517/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

9.250 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Vitivinícola amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya. Tram. 352-01518/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 
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Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control espe
cífic de la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catala
na de Mitjans Audiovisuals 

250-00905/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 43179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Par
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el establecimiento de un control específico de la retribución de los 
altos cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos 

Los medios públicos audiovisuales autonómicos en Cataluña tienen teórica
mente por misión garantizar el ejercicio del derecho fundamental a recibir 
una información veraz y objetiva. 

No obstante, la progresiva radicalización separatista de los sucesivos Go
verns de la Generalitat ha coincidido con la progresiva instrumentalización 
de TV3 para la persecución de sus objetivos políticos, convirtiéndose en un 
auténtico medio de agitación y propaganda separatista. Sin ir más lejos y 
cuando TV3 ha sido controlada por una Administración compuesta de mi
embros independientes a los partidos políticos separatistas como es la Junta 
Electoral, ha sido condenada, solamente en los dos últimos periodos electo
rales, más de 10 veces por infringir los principios democráticos de neutrali
dad política y garantía del pluralismo político. 

Pero es que dicha instrumentalización ha llegado hasta el punto de instru
mentalizar TV3 para la ejecución del golpe a la democracia separatista inici
ado los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y, por tanto, convirtiéndola en una 
herramienta necesaria para los graves delitos indiciariamente cometidos. 

La mayor instrumentalización de TV3 se ha visto acompañada de un aumen
to de los recursos públicos destinados a su sostenimiento y un grave descen
so de los ingresos generados por dicha cadena por difusión de publicidad, 
estando comprometido un gasto público anual mínimo 300 millones de eu
ros. 

Curiosamente ese mayor gasto público y esa mayor instrumentalización polí
tica a favor de las fuerzas políticas separatistas, apartándose de los principios 
democráticos de un medio audiovisual público, no se ha traducido precisa
mente en una mayor transparencia y control sobre las retribuciones de los 
altos cargos de la CCMA. 

De hecho, los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA aprueban su 
propia retribución sin mayor publicidad y transparencia que su conocimiento 
tras su adopción. 
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Esta falta de transparencia e inexistencia de control alguno más allá que la 
mera publicidad posterior de su retribución impide, por ejemplo, controlar y 
comprobar en qué medida la retribución de los miembros del Consejo de 
Gobierno de la CCMA responde a criterios razonables y objetivos como la 
buena gestión de los medios públicos. 

Es sorprendente que los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA 
aprueben reiteradamente incrementar su propia retribución cuando los medi
os públicos que gestionan son condenados por infringir principios demo
cráticos como el de neutralidad política y respeto al pluralismo político. 

Por todo ello, es imprescindible una mayor implicación en el control de la 
actuación de los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA por parte 
del Parlamento de Cataluña estableciendo un sistema de evaluación previa 
de la propuesta de retribución anual que pretenda aprobar a su favor. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña considera conveniente que el Consejo de Gobier
no de la CCMA adopte un sistema de evaluación y transparencia de la retri
bución de sus miembros y los altos cargos de la CCMA que permita al Par
lamento de Cataluña conocer con, al menos, 3 meses de antelación la 
propuesta de retribución anual de sus miembros y adoptar recomendaciones 
sobre la razonabilidad de la misma. 

Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP Cs 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració 
d’Òmnium Cultural com a entitat cultural 

250-00933/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu
ción sobre la revocación de la consideración de Omnium como entidad cul
tural, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos 

Òmnium Cultural es una asociación al servicio del separatismo que a lo lar
go de su trayectoria ha demostrado tener una función más política que cultu
ral, actuando en coordinación con los distintos gobiernos nacionalistas con el 
fin de expandir su ideología en la sociedad. Esto ha quedado especialmente 
patente desde el inicio del denominado «procés», años en los que ha actuado 
como colaboradora necesaria de los partidos separatistas, siendo notoria su 
función de agitación social y de colaboración con el golpe a la democracia 
que los catalanes sufrimos en otoño de 2017 y cuyas consecuencias todavía 
duran. 

Sin embargo, el hecho de ser considerada una entidad «cultural» les permite 
entrar libremente en las escuelas bajo excusas como concursos literarios 
(siempre con toda la propaganda posible como los lazos amarillos), que los 
centros escolares se asocien (destinando un dinero que debería ir a necesida
des reales) o que sus usuarios puedan tener descuentos en museos como por 
ejemplo el MACBA. El mensaje es claro: ser separatista es rentable econó
micamente. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a revocar la 
consideración de entidad cultural a Òmnium Cultural, para que no pueda 
continuar adoctrinando en los centros escolares ni obteniendo beneficios 
legales y fiscales que le son impropios por su carácter de organización políti
ca. 

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gau
deix Plataforma per la Llengua 

250-00938/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu
ción sobre los beneficios fiscales de la entidad denominada Plataforma per la 
Llengua, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, 
con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La entidad Plataforma per la Llengua es públicamente conocida por sus habi
tuales prácticas de señalamiento de comerciantes por el mero hecho de llevar 
a cabo su actividad en la lengua oficial que sus libertades constitucionales les 
amparan o por señalar a políticos como «enemigos del catalán». En una de
mocracia dichos señalamientos, así como esas listas de buenos y malos, re
sultan intolerables. 

Recientemente se ha conocido que, según su propio documento titulado Es
tudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Cata
lunya, dicha entidad habría espiado a menores de edad durante las horas de 
recreo en centros escolares de la Administración autonómica de la Generali
tat de Cataluña sin consentimiento ni conocimiento de los propios menores 
ni de sus familias. Este tipo de prácticas suponen un grave ataque a los de
rechos más fundamentales de los menores de edad y sus familias, y una evi
dente vulneración del mejor interés de los menores. 

Además, Plataforma per la Llengua tiene una finalidad claramente política, 
hace campaña a favor de determinados partidos y en contra de otros, y tam
bién actos públicos en favor de la secesión como el concierto Connecta’t a la 
nova República que promocionaron diciendo que se querían «desconectar de 
un Estado español que los maltrata para conectarse a la República». 

Estamos ante una asociación progubernamental que bajo la excusa de la 
promoción del catalán se dedica al señalamiento a negocios y a personas 
físicas y, lo que todavía es peor, al espionaje de menores sin su consentimi
ento ni el de sus progenitores o tutores legales y engañando a docentes y 
direcciones de los centros. La excusa del fomento del catalán le sirve tambi
én para recibir cuantiosas subvenciones sin concurso público de diferentes 
administraciones, así como para desgravar impuestos. El año 2019 se han 
dejado de ingresar a las arcas públicas casi dos millones de euros con las 
desgravaciones en el IRPF de aquellas personas que hacen donaciones a 
entidades soberanistas tal y como consta en las memorias de beneficios fisca
les que, anualmente, publica el Departamento de Economía y Hacienda de la 
Generalitat, dinero que resultaría muy útil para atender diferentes necesida
des sociales. 
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a revocar la 
consideración de entidad cultural a Plataforma per la Llengua, con el objeti
vo de que no pueda volver a infiltrarse en los centros escolares para espiar a 
los alumnos ni obtener beneficios legales y fiscales que le son impropios por 
su carácter de organización política y por sus continuos señalamientos. 

Palacio del Parlamento, 5 de agosto de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història 

250-00941/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu
ción sobre el Institut Nova Història, para que sea sustanciada ante la Comis
sió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El Institut Nova Història (INH) está compuesto por pseudohistoriadores 
convencidos de que la Historia, tal y como la conocemos, está tergiversada y 
es fruto de una censura que oculta que, en realidad, una gran cantidad de sus 
personajes más relevantes como Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, San
ta Teresa de Jesús, Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci, la Gioconda y 
un largo etcétera eran, en realidad, catalanes. Evidentemente, ninguna uni
versidad ni ninguna institución académica da valor a estas teorías. 

Pese a esta falta de apoyo académico, el INH sí tiene apoyos políticos. El 
ayuntamiento de Montblanc (Tarragona) financia su «universidad» de vera
no; el ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) unas jornadas y el de 
Calella, un ciclo anual. En 2013 celebraron unas jornadas en Crepià (Girona) 
con los logos de la Diputación de Girona, el Consell Comarcal del Pla 
d’Estany y de los ayuntamientos de Crepià, Arenys de Munt y Arenys de 
Mar. 

Desde 2015, los ayuntamientos de Montblanc y de Arenys de Munt han abo
nado 30.000 euros el primero, en concepto de convenio y 4.247 el segundo 
en contratos menores. 

Por otra parte, ERC galardonó al INH con el Premi Nacional President Lluís 
Companys (2013) por «su labor de investigación, estudio y divulgación de la 
historia de Catalunya, con un carácter iconoclasta e innovador, explotando al 
máximo las posibilidades de interacción, participación e internacionalización 
de los estudios, y por su compromiso con el conocimiento de la historia de 
Catalunya». 

Un miembro del actual Gobierno de la Generalitat, el conseller Puigneró, 
firmó el prólogo y las conclusiones de un documento del INH titulado «La 
gran mentida del Mil·leni: Cristòfor Colom, Cristobal Colon [sic] o Christo
fer Colombus?». En el prólogo de este documento, el conseller Puigneró 
afirma que «aquell mateix dia em vaig dir a mi mateix que l’ajudaria en 
aquesta tasca esgotadora de difondre la veritable veritat d’aquesta gran men
tida que portem anys i panys creient-nos [...]. El que ha descobert Bilbeny és 
una bomba. Històricament parlant, no hi ha cap altra descoberta que desmun
ti tantes teories (falses) com ho fa la seva». Y para finalizar añade: «Ja ho 
diu la dita: la Història la fan els vencedors. I els segles que van precedir la 
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descoberta d’Amèrica van veure una Castella en auge vers una corona Cata
lano-Aragonesa en absoluta decadència. Per tant, és fàcilment deduïble que 
la Història la van fer els espanyols». 

El documento que prologa el conseller Puigneró es una antología de artículos 
delirantes según los cuales Bartolomé de las Casas era catalán al igual que 
Colon y que todos sus marineros partieron de Pals rumbo a América. Ante 
esto, Puigneró escribe una conclusión en la que sostiene que: «[...] en el tema 
del descobriment d’Amèrica, ja és hora que comencem a entendre que aque
lla gesta nàutica no podia ser, mai dels mais, duta a terme per un grapat de 
galifardeus, que ni sabien on anaven, ni amb qui anaven, ni qui els guiava. 
Nosaltres, els catalans, hem descobert Amèrica. I la resta, ha sigut una gran 
mentida al servei d’Espanya que ara ja no ens ha de preocupar ni espantar, ni 
tan sols el fet que estigui tan amplament estesa i hagi estat tan llargament 
sostinguda. Que [sic] cal fer ara? Doncs [sic] una mica de publicitat senyors 
[sic]. Que ho sàpiga tothom...» Y concluye con la siguiente nota: «les autori
tats sanitàries no recomanen intentar argumentar a cap espanyol la falsifica-
ció de la descoberta d’Amèrica sense abans tenir ben apreses les idees prin
cipals d’aquest document; i es [sic] és possible que us tractin d’imbècil i 
ignorant). 

No solo el conseller Puigneró se ha encargado de difundir las teorías del 
INH, también lo hace TV3 que emitió el documental pseudohistórico del 
INH Desmuntant Leonardo y desde el 5 de noviembre de 2015 hasta ahora, 
está disponible en el apartado de su web TV3 a la Carta 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/desmuntant
leonardo/video/5561885/. 


El hecho de que los partidos que dan apoyo al Gobierno de la Generalitat, 

uno de sus consellers y la televisión pública apoyen y premien al INH y se 

dediquen a difundir teorías sin ningún tipo de base científica nos parece al
tamente preocupante y creemos que no se debe producir. 


Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 

a. Advertir a las diferentes administraciones catalanas de la falta de rigor 
científico de las actividades del Instituto Nova Història (INH) y por tanto, 
del deber que tienen de dejar de sostener sus actividades por no perseguir los 
intereses generales de los ciudadanos. 

b. A que sus diferentes miembros no colaboren en la difusión de las teorías 
del INH por su falta de rigor científico. 

2. El Parlament de Cataluña condena que la CCMA aproveche su condición 
de prestador del servicio público audiovisual para difundir a los espectadores 
de sus medios las teorías del INH manifiestamente infundadas y faltas de 
rigor científico. 
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Palacio del Parlamento, 19 de agosto de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 47904 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 09.10.2019 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 47904) 

Esmena 1 
GP Republicà (1) 

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt 


El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb una historiogra
fia científica, independent i critica. I fa una crida a la resta d’institucions del 
país per a reafirmar-se en aquest mateix compromís, per aquest motiu insta 
a el Govern de la Generalitat a: 

a) Continuar impulsant polítiques de recuperació de la memòria democràti
ca i continuar fent del rigor científic una condició indispensable de qualse
vol projecte historiogràfic que s’impulsi des de l’administració de la Gene
ralitat. 

b) Exigir al Govern de l’Estat aquest mateix compromís amb la historiogra
fia científica, independent i crítica, amb especial cura per evitar expressions 
que banalitzin el colonialisme i facin apologia de l’imperialisme per part de 
membres del Govern . 
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Punt 5 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de 
premsa 

250-00968/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 46125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, 
diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució de defensa de la llibertat de premsa a Ca
talunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Instituci
onals, amb el text següent: 

Exposició de motius 

Uno de los criterios que habitualmente es utilizado para baremar la calidad 
democrática de un país o región es la monitorización del ejercicio de la liber
tad de prensa y la libre información. 

El derecho a una información libre, veraz y transparente es un ejercicio que 
debe garantizarse a los profesionales y a los medios que desempeñan esta 
tarea, pero al mismo tiempo se articula como un derecho de ciudadanía reco
gido en nomas de carácter nacional, europeo e internacional. 

Los ataques y el hostigamiento contra los medios de comunicación y perio
distas constituyen, en sí mismos, amenazas contra la democracia y los de
rechos de los ciudadanos. La impunidad y la habitualidad con la que se pro
ducen suponen la aceptación de una anormalidad antidemocrática perjudicial 
y lesiva, que no debe pasar desapercibida a los poderes públicos encargados 
también de su protección y cuidado. 

Como cada año, desde 1993, la Unesco celebraba el día Mundial de la Liber
tad de Prensa recordando a todo el mundo que «ninguna democracia es com
pleta sin acceso a una información transparente y fiable. Es el pilar para 
construir instituciones justas e imparciales». 

Contrariamente a lo que debiera ser, la violencia y las coacciones contra la 
libertad de prensa es un fenómeno que va en aumento y, en particular, en 
Cataluña donde las tareas de cobertura informativa desde el inicio del mal 
llamado «procés» nos han ofrecido episodios de acoso físico en conexiones 
televisivas, hostigamiento en redes sociales a profesionales periodistas, ata
ques contra las oficinas de medios de comunicación. 

Todos estos casos no han finalizado con el consecuente reproche penal ni 
con condena alguna por parte de las instituciones públicas, más allá de las 
declaraciones de partidos políticos no separatistas. 

El pasado día 16 de septiembre de 2019 el Consejo de Europa lanzaba una 
alerta tras el ataque que sufrieron dos reporteros el pasado 11 de septiembre 
en Barcelona remarcando el «hostigamiento e intimidación de periodistas» 
en una de las manifestaciones independentistas que «se convirtió en un esce
nario de violencia y altercados hacia agentes policiales y periodistas que 
informaban del acto». 
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Ante este nuevo ataque es necesario que el Parlament de Catalunya asuma la 
importancia de garantizar y proteger la libertad de prensa, y en consecuencia 
lidere la respuesta institucional contra aquellos que quieren limitar la libertad 
y la democracia. 

Por estos motivos, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 

1. El Parlament de Catalunya condena los ataques sufridos por periodistas y 
medios de comunicación el pasado 11 de septiembre de 2019 durante el des
arrollo de una concentración separatista ante la sede de esta institución. 

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Colaborar con medios de comunicación y con los profesionales para que 
los ataques de los que fueron víctimas no queden impunes. 

b) Proteger a las víctimas de estos ataques, como los derechos de la ciudada
nía y la democracia garantizando, entre otras cuestiones la libertad de prensa 
en Catalunya. 

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, 
diputada, SP PPC 
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Punt 6 | Debat i votació 

Proposta de resolució de condemna dels actes violents pro
duïts l’11 de setembre de 2019 

250-00970/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 46199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Propuesta de resolución de condena a los actos vio
lentos producidos el 11 de septiembre de 2019, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

Desde hace varios años, en Cataluña se viven episodios cada vez más violen
tos que ponen en peligro los derechos fundamentales y las libertades públi
cas en el espacio público. Así lo demuestran los diferentes hechos lamenta
bles que sucedieron el pasado 11 de septiembre, durante la Diada, donde 
desgraciadamente se demostró por enésima vez que a todo el que piensa 
diferente a los postulados separatistas se le persigue y se le acosa. 

Esa misma tarde se produjo un intento de asalto por parte de un grupo de 
personas que trataron de desbordar el perímetro de protección emplazado 
frente al edificio del Parlamento de Cataluña y lanzaron objetos contunden
tes contra los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra encargados de su 
custodia, y en un momento determinado, aprovechando la llegada de la oscu
ridad, lanzaron un ataque violento y coordinado con la voluntad de irrumpir 
en el interior del Parlamento. Previamente habían quemado una bandera de 
España. 

Asimismo, fueron especialmente graves el acoso y las agresiones que sufrie
ron las periodistas y los profesionales de comunicación que en el ejercicio de 
su labor informativa ante la sede del Parlamento fueron atacados y acosados 
sin que pudieran realizar su trabajo en total libertad. 

Es por todo ello, y con la finalidad de evitar que se vuelvan a repetir episodi
os tan graves y que se pueda garantizar la libertad de todos los ciudadanos 
catalanes independientemente de su ideología, que el Grup Parlamentari de 
Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña condena las acciones violentas y los ataques 
vandálicos que el día 11 de septiembre del 2019 realizaron grupos violentos 
y declara que ningún objetivo político puede realizarse a través de la violen
cia. 

2. El Parlamento de Cataluña declara que en democracia es inaceptable la 
tolerancia por acción u omisión del Gobierno con grupos que tratan de im
poner sus ideas políticas, por mucho que tales ideas coincidan con los postu
lados políticos del gobierno en ejercicio. 
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3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los edificios públicos, 
permitiendo que aquellos que desempeñan allí sus funciones puedan hacerlo 
con total libertad y sin presiones externas. Y en especial: a) en la más alta 
institución representativa de la democracia como es el Parlamento de Cata
luña y b) en los edificios del poder judicial, cuyo funcionamiento e indepen
dencia deben estar garantizados. 

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat, y en particu
lar, al Departamento de Interior a identificar a los autores del intento de asal
to al Parlamento de Cataluña, y también de la quema de la bandera española 
que se produjo en el mismo acto, y a ponerlos a disposición judicial. 

Palacio del Parlamento, 12 de septiembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs 
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