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SESSIó NÚM. 51

La sessió s’obre a dos quarts d’onze del matí i quatre mi-
nuts. Presideix Sergi Sabrià i Benito, acompanyat del se-
cretari, Celestino Corbacho i Chaves. Assisteixen la Mesa 
el lletrat major i la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, David 
Bonvehí i Torras, Xavier Cima Ruiz, Lluís M. Corominas i 
Díaz, Àlex Moga i Vidal, Roger Montañola i Busquets i Ma-
ria Senserrich i Guitart, pel G. P. de Convergència i Unió; 
Gemma Calvet i Barot i Josep Cosconera Carabassa, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Marina 
Geli i Fàbrega i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialista; 
Pere Calbó i Roca, Eva García i Rodríguez i Dolors López 
Aguilar, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Jaume 
Bosch i Mestres i Sara Vilà Galan, pel G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Cari-
na Mejías Sánchez, pel G. P. de Ciutadans, i Isabel Vallet 
Sànchez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el cap de l’Àrea de Legis-
lació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, Òscar Roca Safont; el cap d’estudis de ciència 
política i de l’Administració de la Universitat de Barcelo-
na, Josep Maria Reniu i Vilamala, i els representants del 
Banc d’ADN Carme Barrot Feixat i Roger Heredia Jornet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea de 
Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i 
l’estatut dels expresidents i expresidentes de la Generali-
tat (tram. 353-00977/10). Comissió d’Afers Institucionals. 
Substanciació.

2. Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, cap 
d’estudis de ciència política i de l’Administració de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revoca-
ció dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat (tram. 353-00979/10). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

3. Compareixença de Carme Barrot i Roger Heredia, re-
presentants del Banc d’ADN gestionat per la Fundació 
Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona, per a informar sobre les activitats del 
banc (tram. 357-00833/10). Comissió d’Afers Institucio-
nals. Compareixença.

4. Proposició de llei del règim especial d’Aran (tram. 202-
00055/10). Ponència conjunta: Proposició de llei sobre el 
règim especial de l’Aran. Elaboració del dictamen per la 
comissió.

El president

Molt bon dia. Comencem la sessió de 15 de gener de 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Per ordenar una mica l’ordre del dia, primer demanar 
disculpes per aquests canvis d’horari que vam fer ahir. 
Vam intentar fer una reordenació a petició d’alguns 

dels grups per poder fer les votacions al principi, però 
finalment, doncs, des de la ponència de l’Aran se’ns va 
demanar que volien fer una última reunió per polir al-
guns aspectes, i, de fet, pel que tinc entès, ara mateix 
estan reunits. Per tant, quedaria aquest com a darrer 
dels punts.

Compareixença
d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea de 
Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat (tram. 353-00977/10)

D’altra banda, doncs, tal com plantejava l’ordre del 
dia, començaríem amb les compareixences que fan 
referència a la Llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de  revocació de drets i l’estatut dels expresidents i ex-
presidentes de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, 
doncs, donem la benvinguda al senyor Òscar Roca, 
de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Ofi-
cina Antifrau, i també al senyor Josep Maria Reniu, 
cap d’estudis de ciència política i de l’Administració 
de la Universitat de Barcelona.

Dir-vos, tal com jo entenc que vam quedar a la darre-
ra sessió, que finalment, tot i que es van aprovar més 
compareixents, els que ens han pogut confirmar la se-
va presència avui aquí, doncs, són el senyor Òscar Ro-
ca i el senyor Josep Maria Reniu; que a la resta els 
hem demanat si ens ho podien fer arribar per escrit, 
per no retardar més..., que és el que vam quedar en el 
seu moment, i que, per tant, després d’aquestes com-
pareixences obriríem ja directament el període d’es-
menes per tal que aquesta llei pogués avançar com 
més ràpid millor.

Els proposem fer intervencions de tres minuts en aques-
tes dues primeres compareixences. I llavors passaríem 
al següent punt, que és la compareixença de la senyo-
ra Carme Barrot i el senyor Roger Heredia, represen-
tants del Banc d’ADN gestionat per la Fundació Bosch 
i Gimpera i la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona. Un punt en el qual els proposaríem que 
les intervencions en aquesta cas fossin de cinc minuts. 
Per tant, si no hi ha cap objecció ni cap comentari, 
doncs, començaríem l’ordre del dia d’avui.

Els torno a donar la benvinguda. Tenen, doncs, un es-
pai aproximat de temps d’uns quinze minuts. I sense 
més, doncs, senyor Roca, té la paraula.

El cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes  
Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya  
(Òscar Roca Safont)

Gràcies, president. Senyores, senyors diputats, bon 
dia. Vull començar per agrair, naturalment, a la co-
missió l’oportunitat que ens ofereixen de compartir el 
nostre parer, el parer de l’Oficina Antifrau, amb el fu-
tur legislador sobre aquesta modificació puntual de la 
Llei 6/2003.
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Mirin, quan des de l’oficina encarem l’anàlisi de qual-
sevol iniciativa normativa, no sempre ens resulta fà-
cil traçar una línia nítida de separació entre les raons 
d’oportunitat política i les consideracions merament 
tècniques, menys encara per a una institució com 
l’Oficina Antifrau, que sovint ha de triar, d’entre les 
diferents opcions possibles, aquella que millor preser-
va la integritat de les institucions i minimitza els ris-
cos de corrupció.

Ja que avui se’ns demana opinió, faré de paraula el 
que habitualment fem per escrit, és a dir, oferir el pa-
rer tecnicojurídic de l’oficina, i fer-ho des de la pers-
pectiva de la integritat. Compareixem, doncs, amb ple 
respecte a la tasca legislativa de tots vostès i la d’as-
sessorament tècnic del lletrat, i sense altra vocació 
que facilitar, si fos el cas, la incorporació del sugge-
riment que els faré, inclosa una proposta concreta de 
redactat, que estarà a disposició de tots vostès al final 
de la meva intervenció, si consideren que pot ser del 
seu interès.

Pel que fa a la iniciativa legislativa que avui ens ocu-
pa, concreta, i que consisteix fonamentalment en la 
introducció d’uns supòsits de revocació dels drets i 
prerrogatives, partirem per tractar aquest punt del text 
proposat pel grup parlamentari autor de la iniciativa. 
Aquest és, sens dubte, el punt de major càrrega po-
lítica. Sobre l’oportunitat de preveure de manera ex-
pressa en la Llei 6/2003 supòsits de revocació de drets 
i prerrogatives reconeguts als expresidents de la Ge-
neralitat, ens hem de mostrar neutres. Amb això vull 
dir que, per exemple, països del nostre entorn més im-
mediat no contemplen aquest supòsit expressament. 
Puc citar França, el Regne Unit, Itàlia o el Canadà. És 
el cas, també, dels Estats Units d’Amèrica, un país de 
força tradició presidencialista i en què no va ser fins 
a l’any 1958 quan van regular per llei els drets dels 
expresidents. Fins aquell moment no gaudien de cap 
mena de prerrogativa ni de pensió. Aquest ordenament 
jurídic tampoc no contempla supòsits de revocació de 
la pensió i resta de beneficis.

El que sí que tenim clar és que, si finalment prospe-
ra l’opció d’introduir aquest canvi, això hauria de te-
nir un concret reflex en l’exposició de motius de la llei 
de reforma. En aquest sentit, recomanaríem fugir de 
la invocació de suposades demandes socials o apel·la-
cions a la contenció econòmica, raons naturalment le-
gítimes, però sense gaire recorregut estructural, atès 
que el canvi d’aquestes circumstàncies en el futur bé 
podria servir per justificar novament una altra refor-
ma de signe contrari, precisament en una matèria que 
la prudència aconsella que gaudeixi de certa estabili-
tat. La fonamentació s’hauria de centrar, entenem, en 
la necessitat de preservar la reputació de la institució 
 davant determinats actes o conductes que poden po-
sar-la en risc. La Generalitat en el seu conjunt, conce-
buda com a sistema institucional, com ens diu l’article 1  
del mateix Estatut d’autonomia, té al capdavant la 
 figura del seu president o presidenta. Com a primera 
autoritat, li correspon un paper de lideratge ètic in-
negable; naturalment, mentre desenvolupa la funció, 
però també amb posterioritat, atès el fort component 
simbòlic de la figura.

Entrant ja en matèria, cal tenir present o començarem 
per tractar la mateixa idea del concepte i finalitat de 
la revocació. Sembla raonable que la llei que reconeix 
drets o prerrogatives pugui alhora contemplar la se-
va limitació o pèrdua. D’entrada, cal descartar que la 
revocació tingui naturalesa sancionadora. Si fos ai-
xí, caldria establir un procediment amb totes les ga-
ranties. I, en canvi, entenem –i s’ha d’entendre– que 
els drets reconeguts per la llei es troben sotmesos a 
una mena de condició resolutòria. I en què consistiria 
aquesta condició? Doncs, que la figura de l’expresident 
mantingui al llarg del temps l’atribut d’integritat, pro-
bitat o honorabilitat, diguem-ne com vulguem.

La iniciativa preveu dos supòsits de revocació, i aquí 
cal distingir la revocació per condemna, que ente-
nem que és menys problemàtica, de la revocació per 
altres motius, com pugui ser la pèrdua d’honorabilitat. 
Aquest darrer supòsit ens situa en un terreny molt més 
pantanós, perquè creiem que cal preservar la institució 
de l’expresident del joc polític. La revocació per con-
demna té l’avantatge de ser una causa certa i preesta-
blerta. La revocació afecta drets que reconeix la llei, 
però també drets de terceres persones, i cito el cas del 
cònjuge vidu o dels fills menors. Cal, doncs, seguretat 
jurídica.

És per això que desaconsellaríem adoptar el supòsit de 
la lletra a del text proposat, si bé reconeixent que fóra 
bo contemplar la possibilitat de renúncia irrevocable 
als drets econòmics o materials i prerrogatives que re-
coneix la llei, de tal manera que aquesta renúncia ope-
raria com una mena de compensació a la pretesa causa 
de revocació política.

Ara bé, tot i amb una causa de revocació  objectiva 
com és la condemna, la regulació planteja importants 
interrogants de no fàcil resposta. Els fets, actes o con-
ductes que fonamenten la revocació haurien de tenir 
relació amb les funcions del president? Poden refe-
rir-se a moments anteriors o posteriors al mandat pre-
sidencial? Quin és el nivell d’exigència ètica per a un 
expresident? I parlem d’ètica pública o d’ètica priva-
da? Semblaria raonable que el període temporal a con-
siderar per a les accions i omissions, el que podríem 
anomenar «període rellevant», coincideixi amb el del 
mandat presidencial, i que fins i tot es faci extensiu 
a aquells altres períodes en què l’expresident exercís 
com a càrrec electe en qualsevol nivell, ja sigui local, 
autonòmic, estatal o fins i tot europeu, o com a alt càr-
rec o servidor públic. En aquest sentit, que serveixi 
d’exemple l’Honest Leadership and Open Government 
Act, del 2007, als Estats Units.

D’altra banda, la lògica de vincular el supòsit de re-
vocació a una condemna penal, que és l’opció que 
segueix l’Estatut d’autonomia per determinar el ces-
sament del president durant el seu mandat, té com a 
efecte que d’altres comportaments, igualment rebutja-
bles des del punt de vista de la integritat, deixin d’ope-
rar com a motiu de revocació. I podria posar com a 
exemple una defraudació tributària que només tingués 
caràcter d’infracció administrativa.

Encara més, i fins i tot dins l’àmbit penal, l’esquema 
consistent a considerar com a rellevants aquelles con-
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demnes que comportin inhabilitació per a l’exercici 
de càrrecs públics deixa al marge aquells altres delic-
tes castigats amb pena de suspensió per a l’exercici de 
llocs o càrrecs públics, algun d’ells d’indubtable im-
pacte ètic, com, posem per cas, nomenaments il·legals, 
el suborn impropi, algun supòsit de malversació, o 
d’altres delictes que afecten béns jurídics que prote-
geixen interessos de la col·lectivitat, com serien els de-
lictes contra la hisenda pública. I a això s’afegeix que 
la present iniciativa deixa algunes qüestions sense res-
postes, com és per exemple el silenci sobre quina mena 
d’ordre jurisdiccional..., en quina mena d’ordre s’ha de 
produir la condemna, qüestió, també, de a qui li corres-
pon fixar l’abast de la revocació en cas de condemna.

Bé, com que només obrir interrogants pot ser interpre-
tat per part meva –o per part de vostès– com una me-
ra especulació, i no han vingut aquí per a això, sinó 
més aviat per avançar, amb tota la prudència ens atre-
viríem a suggerir el que podria ser un exemple –un 
exemple, que quedi clar– de redacció que solucionaria 
alguna de les qüestions plantejades. Es tractaria de la 
introducció d’un nou article 8, amb el següent contin-
gut: portaria per títol «Article 8. Renúncia i revoca-
ció», i constaria de dos apartats. El primer: «Els drets 
i prerrogatives reconeguts en aquesta llei són renun-
ciables.» Apartat segon: «La condemna penal ferma 
d’un expresident que comporti la inhabilitació o sus-
pensió per a l’exercici de llocs o càrrecs públics de-
termina la revocació dels drets i prerrogatives amb 
l’abast i extensió que determini el Parlament mitjan-
çant acord adoptat pel Ple per majoria absoluta. Si els 
fets en què es fonamenta la condemna no fossin co-
incidents amb el període d’exercici de la presidència, 
només és procedent la revocació si en el moment de 
cometre’ls s’exercia com a càrrec o empleat públic.»

He d’advertir que, tot i que una redacció com la d’a-
quest exemple podria ser considerada com a accepta-
ble dins dels estàndards d’integritat o ètics bàsics, el 
legislador encara podria plantejar-se fórmules altres, 
com llistar de manera tancada quines infraccions, 
actes o conductes es consideren rellevants als efec-
tes de determinar la pèrdua dels drets i prerrogatives. 
Aquesta és la solució seguida als Estats Units, i té com 
a principal virtut, entenem, la seguretat jurídica que 
acostuma a proporcionar el fet de recórrer a llistes tan-
cades o numerus clausus.

A la darrera part de la meva intervenció formularem 
també alguns suggeriments relacionats amb possibles 
febleses que detectem en l’actual legislació constituïda 
per la Llei 6/2003. El preàmbul de la Llei 6/2003 ex - 
pressa que la finalitat de la llei és «garantir que els 
expresidents puguin atendre llurs necessitats personals 
i polítiques». Les personals no ofereixen dubte, tot i 
que, sent realistes, difícilment es produiran a la pràcti-
ca. En canvi, les polítiques entenem que només poden 
referir-se a obligacions no oficials derivades de l’esta-
tus públic d’expresident. I això guarda estreta relació 
amb el que tot seguit diré respecte al primer punt, dels 
següents –i aquí enumeraré tres punts o tres possibles 
febleses detectades en la legislació vigent.

En primer lloc, la Llei 6/2003 manca de previsió sobre 
les funcions que els correspon desenvolupar als expre-

sidents. Com pot entendre’s que la llei prevegi una as-
signació econòmica, una oficina i recursos personals i 
materials, i, en canvi, no digui a què s’han de dedicar 
quan la mateixa normativa reconeix que es desenvolu-
pen funcions? Així ho estableix l’article 4.4 del  Decret 
195/2003. Es tracta d’evitar, entre d’altres, l’evident 
risc de conflicte d’interessos. L’expresident té una fun-
ció institucional i no partidista. Es tracta de donar una 
retirada digna, lliure de la necessitat de mercantilitzar 
la seva vida postpresidencial. Respecte a aquest punt, 
el parer de l’oficina es limitaria a sotmetre a la consi-
deració dels legisladors –de vostès– l’oportunitat d’in-
troduir a la llei les funcions –o, si es vol, per no dir 
«funcions», les tasques– que corresponen o que poden 
dur a terme els expresidents.

Segon punt de feblesa: la redacció actual –l’actual– de 
l’article 1 permetria que els drets i prerrogatives que la 
Llei 6/2003 reconeix fossin aplicables a un president 
que hagués cessat en el cas previst en l’article 7.f de la 
Llei 13/2008, que és el supòsit «per condemna penal 
ferma que comporti inhabilitació per a l’exercici de 
càrrecs». I això és així perquè l’article 1 no discrimina 
entre les causes de cessament previstes a l’article 67.7 
de l’Estatut o a l’article 7 de la Llei 13/2008. Per tal de 
solucionar això, suggerim la redacció següent, que se-
ria introduir un nou incís a l’article 1, que és el que porta 
per títol «Reconeixement, atenció i suport», i que diu 
el següent: «Els expresidents de la Generalitat gaudei-
xen, a partir de llur cessament» –i aquí s’afegiria l’in-
cís–, «llevat del supòsit de condemna penal ferma que 
comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs 
públics» –i continua amb el que ja diu avui la redac-
ció–, «del reconeixement, l’atenció i el suport deguts, 
d’acord amb les funcions i les responsabilitats exerci-
des.»

Finalment, la llei actual també té un dèficit de transpa-
rència. Ni la mateixa llei ni la nova legislació d’accés a 
la informació pública no preveuen publicitat activa so-
bre la despesa pública que comporta l’estatut dels 
 expresidents. Tampoc no es preveu ni publicitat ni 
rendiment de comptes de l’activitat duta a terme pels 
expresidents amb recursos públics. En aquest punt 
–i acabo ja– suggerim la modificació del vigent arti-
cle 7 en el sentit següent: a l’article 7 li canviaríem 
–o suggerim que sigui modificat– el seu títol, que pas-
saria a ser «Mitjans i rendiments de comptes», i hi 
afegiríem un segon apartat, amb el següent contin-
gut: «Els expresidents de la Generalitat han d’elaborar 
anualment una memòria amb informació de les acti-
vitats dutes a terme durant el període i descriptiva de 
la totalitat de despeses de funcionament de l’oficina, 
així com de les corresponents als drets i prerrogatives 
reconeguts en aquesta llei. Dita memòria ha de ser ele-
vada al Parlament i publicada al portal de transparèn-
cia de la Generalitat.»

Gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies.
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Compareixença
de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
cap d’estudis de ciència política i de 
l’Administració de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i 
l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat (tram. 353-00979/10)

Senyor Reniu.

Josep Maria Reniu i Vilamala (cap d’estudis 
de ciència política i de l’Administració 
de la Universitat de Barcelona)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a 
comparèixer a la Comissió d’Afers Institucionals, en 
aquest cas que trobo que és suggeridor i clarament in-
teressant.

Permetin-me fer unes consideracions prèvies, abans 
de plantejar-los algunes modestes reflexions. Com bé 
s’ha dit anteriorment, aquesta és una regulació que té 
un punt de complexitat. I, si ens fixem, per exemple, no 
només en la vessant comparada a nivell internacional, 
sinó també en l’àmbit autonòmic, trobarem que els es-
cenaris són molt diferents, i en aquest cas, home, és pre-
visible o és preferible avançar en aquesta modificació i 
en aquesta posada al dia amb alguns arguments que es-
pero oferir després, més que no pas algunes resolucions 
que trobem a nivell d’altres comunitats autònomes, on, 
per exemple, bona part de la funció institucional dels 
que han estat expresidents o expresidentes s’acaba deri-
vant d’una manera gairebé natural cap a consells con-
sultius o altres institucions que acaben desvirtuant una 
mica el fonament que hi ha al darrere d’aquestes regu-
lacions.

En segon lloc, és obvi que cal tindre molt present, com 
també s’ha assenyalat, la visió –o una clara visió– del 
paper institucional, fortament institucional, en tant que 
representatiu, en tant que simbòlic, en tant que, també, 
òbviament, polític, de la figura dels expresidents –ex-
presidents i expresidentes. I en aquest sentit entenc que 
són absolutament pertinents les observacions –i faig 
meves..., diguéssim, modifico l’ordre i aprofito i les 
faig meves– que s’han realitzat en funció de dues qües-
tions que entenc que són tremendament importants: 
primer, les funcions a desenvolupar per part d’aquests 
expresidents i expresidentes –quines funcions són les 
que s’espera que realitzin després de la seva tasca en 
l’exercici de les responsabilitats i les funcions execu-
tives–, i, per altra banda, un element que entenc que 
en el moment en què posem al dia aquesta regulació 
és obligat incloure’l, que és el rendiment de comptes.

Per tant, ha d’haver-hi una clara voluntat de sotmetre 
també aquests expresidents i expresidentes al retiment 
de comptes en tant que perceben, al cap i a la fi, o se’ls 
dediquen, al cap i a la fi, uns recursos que són de ti-
tularitat pública. I, per tant, jo crec que aquí hauríem 
d’avançar a estendre la llum a totes les activitats que 
vénen derivades de l’exercici o de l’aprofitament de re-
cursos que són de titularitat pública.

En tercer lloc, i de manera prèvia, també vull posar en 
relleu una qüestió que entenc que guia els proponents, 
i que guia, també, o ha de guiar el seu debat. Quan es-
tem parlant de revocació, en aquest cas, dels drets i, al 
cap i a la fi, les funcions i les assignacions dels expresi-
dents o les expresidentes, estem parlant d’una situació 
excepcional, i, per tant, en tant que situació excepcio-
nal, em permetré de fer una reflexió sobre els llindars 
d’aprovació política de la mesura en determinats esce-
naris, com són els que s’introdueixen en aquest nou ar-
ticle 8, sobretot en el seu apartat a.

Fetes aquestes consideracions, vull refermar que en-
tenc que aquesta proposta és pertinent, i és pertinent 
sobretot en la idea, diguéssim, en la línia de fons d’in-
tentar anar posant al dia, anar normalitzant, anar actua-
litzant un conjunt de figures institucionals, en aquest 
cas l’exercici de funcions i, al cap i a la fi, l’estatut dels 
expresidents i les expresidentes, en escenaris que són 
molt diferents dels que van provocar en el seu moment 
la seva regulació.

Pel que fa estrictament a la proposta, voldria fer algu-
nes consideracions. En primer lloc, entenc..., o sug-
geriria que s’intentés delimitar de manera molt més 
clara... De fet, no està delimitat en la primera formu-
lació d’aquest article 8: «Els drets i prerrogatives reco-
neguts en aquesta llei poden ser revocats totalment o 
parcial en els següents casos.» Suggeriria que s’inten-
tés de concretar de manera més explícita, no sé si amb 
un catàleg tancat –entenc que és dificultós–, però com 
a mínim plantejar quins són els àmbits que poden ser 
revocats de manera total o de manera parcial. Deixa 
una excessiva discrecionalitat pel que deriva posterior-
ment, tant en l’apartat a com en l’apartat b.

Per tant, primera qüestió: concretar molt millor aquests 
drets i aquestes prerrogatives, sobretot en l’àmbit par-
cial. Òbviament, l’àmbit total no té més secret, però sí 
l’àmbit parcial. Estem parlant de la revocació dels re-
cursos destinats a l’oficina i al personal? Estem parlant 
de la revocació només del tractament institucional? 
Estem parlant només de la revocació d’algun altre ele-
ment com pugui ser la seva prelació institucional en els 
actes públics, etcètera? Per tant, delimitar, en la mesu-
ra que fos possible, aquest àmbit.

Segona observació, que va lligada al que els comenta-
va anteriorment sota la rúbrica d’aquest «caràcter ex-
cepcional»: la lletra a, que és la que entendríem que, 
al cap i a la fi, doncs, home, té una connexió més cla-
ra, com també s’ha dit, amb un context social, polític, 
econòmic molt més proper en el temps, es fonamenta 
en l’aprovació per part de majoria absoluta de la revo-
cació d’aquests drets i aquestes prerrogatives atenent a 
fets que es coneguin o que es puguin constatar, etcète-
ra. Atès que estem parlant d’un àmbit en el qual no hi 
ha una sentència judicial ferma, atès que estem parlant 
d’un àmbit en què, per entendre’ns, els fets coneguts 
–s’ha fet una descripció perfecta en la part final de 
l’exposició de qui m’ha precedit– poden ser molt am-
plis, poden ser molt variats, poden tenir efectes tem-
porals, o s’han pogut generar en moments temporals 
diferents, inclús, de l’exercici de les responsabilitats 
de president o presidenta de la Generalitat de Catalu-
nya, jo suggeriria que, en el cas que es mantingués la 
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redacció tal com és a la proposta, es considerés elevar 
el llindar de la majoria qualificada per a la retirada 
d’aquests drets i aquestes prerrogatives.

Bàsicament, l’argument és coherent amb la considera-
ció de l’excepcionalitat de la mesura. Vostès podran 
considerar, òbviament, de manera molt legítima, que 
situar el llindar en una majoria qualificada, posem pel 
cas, de dues terceres parts acaba esdevenint un meca-
nismes de bloqueig. En tot cas, m’avanço a comentar 
que jo entendria que, si realment la consideració que 
tenim, com feia al principi, que la figura institucional 
de l’expresident o de l’expresidenta és un valor sim-
bòlic del sistema, és un valor clau, també, de la per-
vivència, de la permanència temporal de la institució, 
i, al cap i a la fi, de tot l’exercici de l’autogovern en el 
nostre país..., entenc que la decisió hauria de ser tam-
bé una decisió excepcional en aquests casos on no hi 
ha condemna judicial ferma. Per tant, suggeriria que, 
si es mantingués el redactat tal com està, amb les pre-
cisions, potser, dels fets, o les que vostès considerin 
oportunes..., jo voldria posar l’incís en l’àmbit de la 
majoria qualificada per tal de procedir a aquesta revo-
cació dels drets i prerrogatives.

Una tercera qüestió, que és una qüestió merament..., 
evidentment no sóc tècnic penalista ni similar, però 
sí que entenc que en el redactat de la lletra b seria ne-
cessari incloure, com a mínim, després d’«en el cas de 
condemna»..., establiria «condemna judicial ferma» o 
«condemna penal ferma», eh? Una «condemna ferma» 
entenc jo que potser és un error de «tipeig», allò, de te-
clejar, quan es presenta, perquè una condemna pot ser 
una condemna pública, moral, no ho sé, social. Per tant, 
aquí entenc que..., vaja, no és una observació major, 
perquè entenc que s’està referint a..., en l’esperit dels 
proponents hi havia la referència a una condemna judi-
cial ferma, a una condemna penal, al cap i a la fi, que...

Per tant, aquí coincidiria amb el que s’havia dit, per 
tal de relligar l’anterior observació: en el cas de con-
demna judicial ferma, entenc que el mecanisme se-
ria perfectament assimilable a una majoria absoluta; 
per tant, no hi hauria d’haver cap més inconvenient. 
Ara, en el cas d’aquestes motivacions generades per 
l’àmbit social, per l’àmbit econòmic, per l’àmbit de 
l’opinió pública, de la mateixa dinàmica política, de la 
constatació de fets que siguin mereixedors, diguem-ne 
–i  permetin-me l’expressió a tall potser una mica més 
col·loquial–, d’aquesta «amenaça sistèmica», eh?, ame-
naça a la permanència del sistema per part d’un expresi-
dent o una expresidenta, com a mínim que el Parlament 
també de manera excepcional n’acordés la revocació.

Finalment, suggeriria també..., més enllà d’aquesta pro-
posta d’addició de l’article 8, em permetria, en aquest 
esperit d’intentar posar al dia, al cap i a la fi, i de mo-
dernitzar també el tractament a atorgar als expresidents 
i expresidentes, i d’encaixar-ho també, diguem-ne, amb 
la situació no només política, sinó també social, eco-
nòmica, etcètera..., els suggeriria una petita revisió de 
l’article 4, el que fa referència a les incompatibilitats, i 
sobretot els faria la proposta de modificació de l’última 
frase d’aquest article 4. En aquest article 4, d’incom-
patibilitats, ras i curt, es ve a dir: «Escolti, els expre-
sidents i expresidentes rebran aquests recursos.» En 

el cas que tinguessin un altre exercici públic d’un al-
tre càrrec, etcètera, doncs, bé, poden decidir..., es diu: 
«En aquests casos, correspon a la persona interessada 
d’exercir el dret d’opció.»

Seguint o intentant ser coherent amb aquell argument 
que els deia al principi, de potenciar, de posar, al cap 
i a la fi, en el lloc que correspon la figura institucional 
d’un expresident o una expresidenta de la Generalitat 
de Catalunya, sóc de la modesta opinió que en aques-
tes situacions no hauria de ser dret d’opció de l’expre-
sident o l’expresidenta, sinó que, en el cas que aquest 
expresident o expresidenta decidís continuar la  seva 
activitat política, ostentar algun altre tipus de càr-
rec vinculat a l’Administració pública, el resultat fos 
automàtic en la cessació de percebre, al cap i a la fi, 
aquests recursos i aquestes dotacions humanes i ma-
terials per part de l’Administració de la Generalitat.

Entenc que seria el més adient, en tant que no hi hauri-
en aquelles funcions que també reclamàvem que es de-
limitessin en certa mesura. I, per tant, escolti, està con-
tinuant una activitat política de manera absolutament 
legítima, només faltaria, en l’àmbit de l’Administració 
pública, i, per tant, entenem que no estaria responent, 
segurament, a l’esperit que hi ha –o que interpretem 
que hi ha– en el fons de la regulació de la Llei 6/2003.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Passem ara, doncs, al torn dels grups. 
Pel Grup d’Esquerra Republicana, senyora Calvet, tres 
minuts.

Gemma Calvet i Barot

Sí, moltes gràcies. A tots dos, moltes gràcies, perquè 
realment han estat dues compareixences extraordinà-
riament útils. El que podia ser d’entrada, doncs..., que 
aquesta és una reforma legislativa de menor calat i se-
gurament, formalment, fàcil de traspassar, vostès ens 
han vingut aquí avui a donar un contingut explícit i 
substantiu a aquesta reforma, que va molt més enllà 
del punt de partida.

Per tant, ara, el que ens toca és assolir els suggeriments 
que en graus de molta concreció vostès han pogut fer 
aquí. Nosaltres sí que podem avançar que compartim 
que cal millorar aquesta reforma i cal aprofitar l’opor-
tunitat per fer-la en termes de coherència jurídica i de 
rigor, també, en termes d’objectivitat i de seguretat ju-
rídica, que és el que crec que tots dos han aportat.

Sí que creiem que és important fer valdre el paper ins-
titucional dels expresidents, tal com es va plantejar en 
el seu moment en el Ple. També, que aquesta institució 
de l’expresident no pot ser subjecte ni objecte d’opo-
sició partidista; és a dir, que no l’hem de convertir en 
una eina fràgil, doncs, a conseqüència de l’esdevenir, del 
dia a dia de la vida política. Però també és cert que no 
la podem plantejar en termes immobilistes i en termes, 
doncs, de no-retiment de comptes i de no-transparència.

De tal manera que el que ens cal assolir del seus sug-
geriments són, ja ho hem apuntat, tres plantejaments. 
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Un, la necessitat d’introduir criteris de transparència 
i d’objectivitat en les funcions assignades als expre-
sidents. Nosaltres creiem que la Llei de transparència 
recentment aprovada, encara que no ho prevegi explí-
citament, intrínsecament sí que acull aquesta neces-
sitat de rendir comptes, perquè està plantejada des de 
la traçabilitat del diner públic. D’altra banda, creiem, 
també, que l’aspecte de prevenció del conflicte d’inte-
ressos i de les incompatibilitats hauria de ser potser 
molt més abordat des del punt de vista objectiu, i, per 
tant..., parlar de conflicte d’interessos i parlar d’incom-
patibilitats. I això els pregunto si podria estar plantejat 
en termes positius; és a dir, quines són les funcions i 
quines són les absolutes incompatibilitats, eh? I em re-
fereixo, això, per exemple, a activitats de caire lucratiu 
directament vinculades, doncs, a negocis o a activitats 
d’assessorament que comportin un aspecte lucratiu 
important, empreses que poden estar en contacte, òb-
viament, amb contractes públics. Aquest n’és un.

L’altre és mantenir com a no-conflicte d’interessos la 
part de formació, perquè se sap que una de les funcions 
dels expresidents també és la de poder oferir, no?, des 
de la perspectiva de coneixement i d’experiència ins-
titucional, doncs..., en l’àmbit de les conferències i de 
les possibilitats de pedagogia política –i acabo, pre-
sident– sobre el seu tema, però sí que ens interessaria 
també saber si comparteixen aquest criteri –el ter-
cer punt– de l’exigència d’una majoria qualificada en 
l’àmbit del Parlament, i no de la majoria absoluta, per-
què ha estat proposat per un dels ponents, i ens agra-
daria saber si això és o no factible.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. Pel Grup Socialista, 
senyora Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Molt agraïts per les seves aportacions, 
molt interessants, senyor Òscar Roca i doctor Reniu. 
Per «premura» de temps, aniré al gra, eh?, amb algu-
nes consideracions que vostès han dit.

Un primer bloc..., em sembla que ens recomanen concre-
tar, com deia la senyora Gemma Calvet, les funcions, el 
perquè. Per descomptat, per nosaltres, a més, ja aprova-
da la Llei de transparència... La tercera, el rendiment de  
comptes, ha d’anar a favor de la figura institucional  
de l’expresident, que vàrem decidir regular tard, tam-
bé –el 2003. Per tant, la memòria anual, que era una 
qüestió que jo mateixa vaig plantejar, que s’ha de fer 
pública, que s’ha d’enviar als grups parlamentaris, que 
la gent ha de conèixer, cada any, què fa l’expresident, 
aquest és un tema, em sembla, substantiu.

I en aquestes funcions vostès plantejaven, especialment 
el doctor Reniu, revisar –i també hi estem d’acord– les 
incompatibilitats. (Se sent un fort senyal acústic.) Per-
dó, parem un moment. (Pausa. Remor de veus.) El te-
ma d’incompatibilitats..., també nosaltres creiem que 
hem de regular la incompatibilitat de l’activitat pri-
vada, però vostè, doctor Reniu, ha plantejat una altra 

qüestió, que és: la figura d’expresident no hauria de 
–en tot cas, legítimament– ser compatible –no parlo 
monetàriament, que ja està regulat a la llei del 2003– 
amb una activitat pública partidària. Vostè ho ha plan-
tejat; voldria que aprofundís sobre aquest tema.

Segona qüestió, senyor Òscar Roca, perquè m’ha sem-
blat molt interessant, per donar seguretat jurídica, el 
tema de la renúncia i la revocació. Quan la renúncia 
és obligada, eh? –voluntària o obligada, perquè la llei 
ho dirà–, amb sentència, ja s’entén, judicial ferma, 
d’acord?, aquí hem de tipificar els delictes? És el ma-
teix una condemna per una multa de trànsit –per en-
tendre’ns, eh?– que una altra? No és menor, això, per 
donar seguretat jurídica. Perquè, clar, tampoc, si  creiem 
en Montesquieu, algú podria utilitzar la via jurídica 
per a impeachment jurídic –perdonin, eh? No és me-
nor, això. Per tant, ara parlo de renúncia, eh? Un pot 
renunciar voluntàriament, o la llei ha de dir, com deia 
un  anterior..., del Partit Popular –una modificació que 
plantejaven–, «renúncia ferma», però penal, per quins 
delictes, eh? Hi insisteixo: per a la separació de po-
ders, per no utilitzar la via de la condemna jurídica 
per a una revocació política.

I l’altre, que és el més complex, és la revocació, l’im
peachment parlamentari, figura no regulada en el nos-
tre ordenament jurídic per ningú. Però en realitat el 
que plantegem és, en els temes d’honorabilitat, eh?, 
s’entén, que és un concepte en què hi ha un judici so-
cial, hi ha un judici polític, per descomptat, i ara es-
tem plantejant, en l’altre espai, aquest d’algú que ha 
format part d’un executiu, votat per aquest Parlament, 
perquè estem en un règim no presidencialista, sinó de 
parlamentarisme que escull..., una majoria que escull 
el president, en quins moments i com (sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter
venció) –perdoni’m, doni’m un moment, perquè acabo, 
perquè em sembla que aquests són els temes substan-
tius–: majoria de dos terços, i en quines qüestions o 
com podem fer... En realitat estem plantejant un im
peachment, eh?, la revocació de l’honorabilitat, perquè 
ja s’entén que la condemna va per la via jurídica.

Hem d’anar, hem d’entrar aquí? Diuen vostès: «En 
el món està poc regulat.» Això és clar, però si vostès 
 veuen l’ordenament parlamentari anglosaxó, o el no-
aforament de..., en molt pocs casos d’aforament, o bé 
la via judicial és molt més ràpida per a qualsevol, in-
clòs per a un expresident –per tant, escolti, es porta a 
la via judicial–, o la via parlamentària..., van a com-
parèixer allà, perquè hi ha, en el món americà, als Es-
tats Units, o en el món canadenc, o en el món anglès, 
comissions ad hoc, no per a aquest tema, per a tothom 
que ha exercit.

Aquests són els temes fonamentals. Per tant, funcions, 
incompatibilitats, transparència i rendiment de comp-
tes, renúncia voluntària obligada –quin tipus de con-
demna judicial–, i, l’altra, la revocació – parlamentària, 
ja s’entén– de l’honorabilitat. Perquè crec que no hau-
ríem d’entrar que fos un Parlament que digués si aque-
lla condemna jurídica i tal, perquè ens estem carregant 
Montesquieu.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Geli. Pel Grup Popular, senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. I agrair als compareixents 
les seves intervencions. Però jo crec que és important, 
molt ràpidament, recordar per què estem aquí. Estem 
aquí perquè hi ha un reconeixement d’un expresident de 
la Generalitat, del senyor Pujol, de no haver, doncs, 
declarat una herència –reconeixement públic per part 
d’ell–, i avui tenim una imputació judicial, d’ell i de la 
seva esposa, per presumpte delicte fiscal i blanqueig 
de capital. Això és el que tenim avui. I recordarem 
una altra qüestió: com es justifica el fet que fem una 
aportació pública, o donem unes prerrogatives als ex-
presidents de la Generalitat. Com ho justifica la llei? 
Doncs, per la dignitat i el decòrum que correspon a les 
altes funcions exercides.

De les seves intervencions, jo dedueixo que es limiten 
vostès molt a la pèrdua d’aquestes prerrogatives si hi 
ha una sentència judicial ferma i, en alguns casos, pe-
nal. Per tant, vostès estan limitant –i és una opció, 
eh?– aquesta pèrdua d’atribucions només en uns ca-
sos d’un comportament amb resposta penal. Per una 
banda, hem d’esperar que hi hagi una sentència pe-
nal  ferma per poder actuar, quan podem veure que un 
procediment penal pot durar tres, quatre, cinc anys, i 
hem de deixar aquesta decisió només a la decisió de 
l’expresident, que és el que succeïa ara?

I, per altra banda, també, només és reprovable l’ac-
titud d’un expresident si hi ha una condemna penal? 
Nosaltres creiem que no, que poden haver-hi molts 
comportaments reprovables d’un expresident que no 
siguin constitutius d’un delicte penal. I això, tal com 
està evolucionant la societat, és una qüestió que hem 
de tindre molt present i hi hem de donar molta respos-
ta. Perquè, si no, aquesta resposta ja la teníem. És a 
dir, la resposta de deixar-ho tot a la sentència penal és 
la que ha operat fins ara al nostre sistema jurídic. Te-
níem les eleccions, per valorar la gestió d’un respon-
sable polític, i la sentència penal. I creiem, amb la Llei 
de transparència i amb el bon govern, que hem d’anar 
molt més enllà, i que hi ha un camí entre una qüestió 
i l’altra, un ampli marge en el qual hem d’actuar, i que 
no podem deixar-ho només en la sentència penal.

Dit això, preguntes, ja més concretes. Creuen que s’ha 
d’escoltar sempre l’expresident de la Generalitat, o no, 
en un cas com aquest? Clar, si només opera la sentèn-
cia penal, doncs, segurament no, però si operen altres 
causes, segurament, nosaltres entenem que sí. Creuen 
que ha de retornar les atribucions, sobretot pensem en 
pensions o retribucions econòmiques –si ha de deixar 
aquestes atribucions, o no? Creuen que el sistema de 
derivar aquest procediment a una comissió d’investi-
gació, que poden tardar sis mesos, és un bon procedi-
ment, des d’aquest punt de vista, per donar resposta a 
aquestes qüestions?

Per què no es pot preveure que, en cas d’una imputació 
o una obertura d’un judici oral, pugui perdre aques-
ta..., i no esperar només a la sentència  judicial? Allò de 

la –i acabo molt ràpid, president– majoria reforçada, a 
mi..., la por d’aquest plantejament és que a la pràctica 
pugui ser el Govern qui tingui la clau d’aquesta majo-
ria, amb una majoria de dos terços. Ens podríem tro-
bar que al final..., ens hi podríem trobar o no, però ens 
podríem trobar que la clau fos... (Veus de fons.) No, no, 
escolti, dos terços són quaranta-cinc diputats, actual-
ment, de cent trenta-cinc, no? –un terç–; per tant, si un 
govern en té més de quaranta-cinc ja té la clau per blo-
quejar aquesta qüestió. Si en té menys, no.

Després, també, no han fet cap referència molt explí-
cita, i la proposta no ho fa, sobre quins són els efectes 
d’aquest comportament respecte al cònjuge o els fills 
que pugui haver-hi, que es preveu... – el cònjuge vidu, 
eh?–, i, per tant, si alguna referència s’ha fet aquí.

I algunes qüestions –i amb això ja acabaria–: des d’a-
quest punt de vista, després de tot el debat de la Llei 
de transparència, amb tot el debat del bon govern que 
hem portat durant mesos i mesos en el Parlament de 
Catalunya, vostès creuen, realment, que l’única reac-
ció que ha de tindre un Parlament davant d’una actitud 
innoble, que manqui a l’honorabilitat d’un expresident, 
sigui una sentència penal ferma? Nosaltres creiem 
que hem d’avançar molt més, i que el grau d’exigèn-
cia que hem de reclamar als responsables polítics, 
als responsables de la gestió pública i als que gau-
deixen d’unes prerrogatives per aquest fet ha de ser 
molt més alt que només una sentència penal ferma.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Calbó. Pel Grup de Convergència i Unió, 
senyor Bonvehí. (Pausa.) Perdó, pel Grup d’Iniciativa 
per Catalunya Verds, senyor Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Bé, primer de tot agrair al senyor 
Reniu i al senyor Roca les seves aportacions, que han 
estat molt interessants. Jo crec que la llei del 2003 es 
basa en la idea que hi ha d’haver un respecte institucio-
nal a la figura de l’expresident, i, per tant, això és un 
tema per nosaltres també essencial, que cal mantenir; 
per tant, un respecte del Parlament i de la societat cap 
a l’expresident, i alhora, un respecte de l’expresident 
cap a les institucions i cap a la societat catalana.

Llavors, com a grup autor de la proposició de llei, jo 
sóc el primer a reconèixer que aquesta és una llei, una 
proposició que parteix d’un fet que no hauria de ser 
mai la norma per proposar noves lleis. És a dir, tots 
sabem que les lleis ad hoc, que les lleis fetes a un cop 
d’esdeveniment immediat no són aconsellables, però 
en aquest cas sí que ens va semblar que el Parlament 
estava obligat a donar una resposta a una situació que 
tots sabem quina és, que és el fet que ha passat amb 
l’expresident Pujol.

També diré, en sentit de descàrrec, que la llei del 2003 
podríem dir, també, que segurament és una llei feta 
en funció d’unes necessitats determinades. Abril del 
2003: era quan ja se sabia que el president Pujol no es 



Sèrie C - Núm. 575 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de gener de 2015

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 51  10

tornava a presentar, i es va veure la necessitat, després 
de molts anys –que s’hauria pogut fer abans d’una ma-
nera més neutra–, de regular aquesta figura.

Nosaltres, per tant, com a autors de la proposició som 
els primers a reconèixer que l’apartat a ha de millo-
rar tècnicament, eh?, i, per tant, que cal més segure-
tat jurídica, que cal més concreció, que segurament 
cal regular també el tema de la renúncia. Dit això, 
que cal millorar-ho, en canvi, nosaltres, políticament, 
som partidaris que aquest apartat, amb totes les mi-
llores i garanties que calguin, s’ha de mantenir. Per 
què? Perquè creiem que és important que el Parlament 
pugui intervenir, en el sentit de dir: ajuda a mantenir 
la dignitat de la institució que un expresident recone-
gui que ha fet frau fiscal encara que això no acabés 
amb una condemna penal, per raons ics? Ens sembla 
que l’exemple és pertinent per dir: home, davant d’ai-
xò, el Parlament, que en el seu moment va nomenar el 
president de la Generalitat, té tot el dret d’intervenir 
a l’hora de dir com s’ha de fer. I és veritat que s’ha de 
regular molt millor per tal d’evitar els perills que vos-
tès també apuntaven, de partidisme, d’intentar apro-
fitar una conjuntura, etcètera. Però també ens sembla 
que mantenir, tal com diu la proposició de llei, aques-
ta possibilitat per al Parlament és la millor garantia de 
preservar la dignitat de la institució.

I en aquest sentit sí que és veritat –se’ls ha plantejat 
ja, potser–..., valdria la pena veure si, amb la hipòtesi 
de mantenir aquest apartat a, aquestes fórmules que 
nosaltres plantejàvem de possible compareixença de 
l’interessat, possible comissió d’investigació o no, són 
fórmules que podrien ser acceptables, o potser n’hau-
ríem d’introduir d’altres per tal de fer-ho més àgil.

I finalment, també, coincidir amb vostès que, home, 
ja que fem la proposició de llei, aprofitem perquè, des-
prés de dotze o tretze anys, o més, de funcionament de 
la llei, revisem aquelles coses que hem pogut detec-
tar –i algunes les han explicat perfectament vostès– 
que val la pena «arreglar» –entre cometes– en aquesta 
llei. Per tant, els suggeriments que ens han fet respecte 
a altres articles jo crec que són molt benvinguts per-
què ens poden ajudar a acabar de perfilar una millo-
ra d’aquesta llei, atenent també l’experiència d’aquests 
anys de funcionament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Bosch. Ara sí, senyor Bonvehí, 
pel Grup de Convergència i Unió.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. També gràcies al senyor Roca i al 
senyor Reniu per la seva compareixença. La veritat és 
que ha estat entenem que molt profitosa, i ens ha servit 
per encara ordenar més les idees en aquest sentit. Del 
que han vingut a proposar..., a nosaltres ens ha agra-
dat; ens agraden la majoria de coses que han dit, i, per 
tant, sí que els pregaríem si ens poguessin fer arribar 
aquests redactats que proposen, que ens ho han dit de 
manera oral. Però, quasi, quasi, com a Convergència i 

Unió, moltes de les coses que han dit ja les assumim, i, 
per tant, doncs, presentarem esmenes en aquest sentit.

Ens ha agradat el fet que hi hagi una previsió concre-
ta, doncs, que aquests drets i prerrogatives siguin 
renun ciables. Ens sembla bé concretar, tot el tema de 
les condemnes penals, com han de ser; per tant, amb 
uns numerus clausus tancats o més detallats –per tant, 
ens sembla bé. I aquí la gran qüestió serà com regulem 
el paper del Parlament en aquesta revocació que es 
pot fer políticament. Hem sentit les seves aportacions, 
hem sentit la dels altres grups parlamentaris; segur 
que trobarem la manera. És lògic que no..., o  sembla 
lògic que no es descarti totalment aquesta opció que 
per part del Parlament, doncs, es puguin revocar els 
drets, però també nosaltres, a simple vista, enteníem 
que una majoria simple podia donar un joc polític que 
també entenem que no és convenient.

Per tant, en base a aquestes premisses, que jo crec que 
tothom hi està d’acord, intentarem fer una esmena en 
aquest sentit i proposar, doncs, arribar a un acord amb 
els altres grups parlamentaris perquè sigui una llei que 
puguem aprovar tots.

I de les febleses i d’altres aportacions que vostès han 
fet quant a la llei vigent, també ens ha agradat tot el 
tema que potser hauríem de detallar més les  funcions 
dels expresidents, també tot el tema de la Llei de 
transparència. I segurament hauríem de discriminar 
més si aquesta persona, doncs..., aquest president ha 
estat cessat per causes que no són les normals. I tam-
bé, tot el que ha dit el senyor Reniu, doncs, que tot el 
dret d’opció aquest poder també és millorable. I, per 
tant, doncs, de la majoria de coses crec que en podem 
parlar; crec que la majoria de coses que han dit seran 
incorporades en el text definitiu, i aquesta serà la nos-
tra voluntat.

I, ho repeteixo, moltes gràcies per venir.

El president

Moltes gràcies, senyor Bonvehí. Doncs, per donar res-
posta a les qüestions plantejades, senyor Roca...

El cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes 
Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Gràcies, president. Bé, intentaré seguir l’ordre dels dipu-
tats en funció del que han plantejat i saltar-me aquells..., 
quan no hi ha una pregunta o una qüestió concreta, o 
pot també entendre’s resposta amb el que hagi dit en-
vers alguna altra pregunta. 

Pel que fa a les qüestions proposades per la senyora 
Calvet respecte a la definició de funcions, d’incom-
patibilitats..., i el tema de les incompatibilitats, bé, jo 
aquí el que sí que..., he procurat ser curós en la meva 
intervenció, perquè potser des del punt de vista tecni-
cojurídic no és el més adequat parlar de funcions stric
to sensu, perquè, és clar, l’expresident no és un òrgan 
actiu dels poders públics actuants, eh?, sinó que té una 
funció institucional, que se li assignen recursos pú-
blics. I, per tant, podem parlar de funcions,  podríem 
parlar, doncs, de tasques, en definitiva, d’una posició 
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institucional que derivaria d’aquesta mateixa llei, i no 
de cap altra, diguéssim, normativa genèrica de caràc-
ter juridicoadministratiu o politicoadministratiu.

I amb la mateixa prudència, també, no he tractat el 
tema de les incompatibilitats, que jo crec que l’ha 
apuntat brillantment el doctor Reniu, perquè també, 
precisament, partint d’aquesta idea que la tasca no és 
pròpiament dins de la funció pública, doncs, no he 
gosat plantejar el problema de la interferència, entre 
 altres perquè les incompatibilitats estan pensades pre-
cisament entre funcions públiques, fonamentalment, i 
per això no ho he tocat específicament. Crec que és 
una de les qüestions que, efectivament, correspondrà 
als diputats definir amb més precisió, si s’entén que ai-
xò és interessant.

Pel que fa a la majoria qualificada, nosaltres soste-
nim... Ja hem mostrat les nostres reserves respecte al 
supòsit de revocació mitjançant un pronunciament 
parlamentari –ens genera dubtes–, i, en canvi, sí que 
respecte a la revocació com a conseqüència d’una sen-
tència penal ferma hem introduït, per modular i una 
mica compensar..., modular l’extensió dels efectes que 
hagi de tenir aquell pronunciament judicial, perquè na-
turalment el jutge penal no dirà res al respecte –no pot 
fer-ho–, però que sigui el Parlament qui jugui un paper 
per determinar fins a quin punt s’estenen els efectes.

El senyor Calbó plantejava entre els efectes que una 
de les qüestions era l’abast temporal, si són efectes ex 
nunc, a partir que tenim un pronunciament, una de-
cisió que motiva la revocació, o si s’haurien de retro-
traure a l’inici del reconeixement d’aquells drets o 
prerrogatives. Evidentment, això és un tema delicat, i 
a mi la prudència jurídica, en aquests casos, quan hi 
ha reconeixement..., entenem que la regla general ha 
de ser que els efectes es produeixin a partir del mo-
ment en què hi ha una causa. Aquesta és, diguéssim, 
la postura jurídicament més prudent des de la nostra 
perspectiva.

Pel que fa a la intervenció de la senyora Geli, que 
també plantejava el tema de la renúncia, nosaltres la 
renún cia obligada per conceptes..., jurídicament la re-
núncia sempre ha de ser, per definició, voluntària. És a 
dir, no..., entenem que ha de ser així en estrictes  termes 
jurídics. I, per tant, el cessament deriva del pronun-
ciament judicial. Per nosaltres, això és el que ofereix 
més seguretats jurídiques. I és veritat que el repte és, 
després, que si partim d’aquesta lògica juridicopenal, 
doncs, deixem obertes portes a preguntes que jo inten-
tava plantejar en la meva intervenció, com és: bé, i no 
hi hauria altra mena de comportaments, actes o con-
ductes, deia jo, que fessin desmerèixer aquella posició 
institucional del president? Doncs, possiblement, però 
això sí que té una càrrega d’oportunitat. En la condi-
ció en què jo comparec aquí, no m’està permès o no 
crec que em correspongui entrar-hi, però és una tasca 
que el Parlament, evidentment, pot assumir i debatre 
generant-ho des del mateix debat polític.

Pel que fa a les consideracions del senyor Calbó, que 
feia algunes preguntes concretes, sí, entenc que l’úni-
ca certesa que en dret dóna un pronunciament ha de 
ser a partir de la fermesa, perquè, si no, sempre queda 

la porta, doncs, a una revocació per una instància dife-
rent de la que va pronunciar el primer pronunciament. 
Per tant, sí, per nosaltres és important la fermesa, par-
tint de la hipòtesi que hem defensat aquí com a causa 
poc dubtosa de seguretat el pronunciament judicial.

S’ha d’escoltar l’expresident? També he partit, en la 
meva exposició, de considerar que el procediment de 
revocació no tenia naturalesa sancionadora, i, per tant, 
aquesta garantia, aquest debat, aquest donar-li parau-
les, doncs, podria ser des d’aquesta perspectiva pres-
cindible. És el nostre parer. Sobre els efectes, ja m’hi 
he pronunciat.

Sobre si algun paper podria jugar en la definició, o, 
diguéssim, com el Parlament delimita l’abast que ha 
de tenir aquesta revocació, el debat o les conclusions 
a què hagi pogut arribar una comissió d’investigació, 
també aquí, bé, m’haig de mostrar neutre, tot i que 
per mi –i és la meva opinió personal aquí– la comis-
sió d’investigació, tot i que amb l’actual Estatut d’au-
tonomia té un abast molt ampli..., per mi la idea a què 
respon fonamentalment una comissió d’investigació és 
sempre un mecanisme, o havia estat inicialment con-
cebuda com un mecanisme de control de l’acció de go-
vern. I, per tant, doncs, això en certa manera crec que 
és un dels aspectes que s’han de tenir en compte. Per 
tant, tinc els meus dubtes al respecte.

Respecte als efectes a cònjuge i fills, doncs, no és una 
qüestió fàcil. El que sí que li puc dir, per exemple..., 
on s’han trobat amb aquest problema ha estat, en algun 
cas, amb algun congressista als Estats Units. Tenen una 
llei molt similar, paral·lela, a la que està prevista per als 
expresidents. I, efectivament, s’ha plantejat que, quan 
ha hagut de revocar-se la pensió del que havia estat un 
alt càrrec en l’Administració, quedaven desemparats, 
diguéssim, els seus familiars més propers. I això no 
s’ha solucionat normativament, sinó per la via pràctica 
d’intentar modular-ho, diguéssim, per la praxi, intentar 
modular els efectes rigorosos de la mateixa legalitat. 
Però també és un tema obert.

I pel que fa, bé, als plantejaments del senyor Bosch i 
del senyor Bonvehí, jo crec que en part..., crec haver 
contestat. I naturalment, doncs, agrair a tots els par-
lamentaris l’atenció que ens han prestat i, també, que 
valorin prendre en consideració aquelles aportacions 
que hàgim pogut fer avui.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Reniu?

Josep Maria Reniu i Vilamala

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies per 
les seves observacions i les seves preguntes. Intentaré 
fer-ho de manera sintètica, seguint també l’ordre d’ex-
posició. En algunes qüestions, crec que hi han passarel-
les, i, per tant, podrem avançar-ho.

De la diputada Calvet, jo voldria respondre sobretot a 
aquella reflexió que feia sobre el règim d’incompatibi-
litats. Estic totalment d’acord que, més enllà del que 
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s’estableix en aquest article 4, el règim d’incompati-
bilitats potencialment conflictiu és aquell que es de-
riva de la relació de l’expresident o l’expresidenta en 
l’àmbit de l’activitat privada lucrativa. I, per tant, a mi 
personalment em vénen a la ment ara, en aquests mo-
ments, figures d’expresidents de govern, per exemple, 
espanyol que, desconeixent si actualment mantenen o 
tenen algun tipus de compatibilitat en les seves actua-
cions..., però sí que em vénen al cap pertinença a con-
sells d’administració de multinacionals, empreses...

Per tant, si recorden aquell principi que els deia, al co-
mençar la meva intervenció, de reforçar aquest caràc-
ter institucional, aquest caràcter simbòlic, al cap i a la 
fi, aquest paper de la figura de l’expresident o l’expresi-
denta del Govern de la Generalitat, entenc que aquest 
seria el topall. La part pública queda perfectament re-
flectida en aquest article 4, amb l’excepció que feia al 
final, de dir que, en tot cas, no fos opció, sinó que per 
reforçar aquesta figura fos automàtic que deixés de 
percebre les dotacions econòmiques i de materials i 
de recursos humans i materials generades pel Parla-
ment de Catalunya, i en l’àmbit privat estic totalment 
d’acord amb la seva intervenció, i, vaja, voldria mani-
festar, doncs, que entenc que va en aquesta direcció.

No seria comprensible que una figura institucional del 
pes d’un expresident o una expresidenta, que se la dota 
de recursos públics, a sobre pogués d’alguna manera 
–una porta de darrere o qualsevol altra argúcia legal– 
compatibilitzar-ho..., vaja, no m’agradaria a mi com a 
ciutadà compatibilitzar-ho amb la funció pública pri-
vada de caràcter lucratiu. Per tant, entenc que aquesta 
seria una excel·lent proposta de millora, si és el cas.

Pel que fa a la diputada Geli, hi haurien algunes qües-
tions. Em preguntava sobre l’activitat pública partidà-
ria. Miri, jo entenc –o voldria entendre– que la figura 
de l’expresident o l’expresidenta de la Generalitat de 
Catalunya hauria d’estar revestida d’un cert caràcter 
audessus de la mêlée, eh?, fora del debat polític par-
tidari. Òbviament, és innegable que aquell president o 
aquella presidenta tindrà un recorregut polític –això 
no podem ser tan ingenus de creure que desapareix de 
la nit al dia–, però sí que, en tot cas, i com abans deia 
també la diputada Calvet, hi ha un seguit d’activitats 
formatives, un seguit d’activitats de difusió de l’acti-
vitat política passada, o inclús de generació de debat 
polític, d’idees, etcètera, que entenc que són perfecta-
ment lícites, legítimes i a més desitjables. És un bagat-
ge, al cap i a la fi, també polític, que pot ser interessant 
per al conjunt de la societat.

Per tant, aquí, home, jo crec que seria ja filar molt prim 
intentar delimitar que activitats de caràcter o amb pro-
jecció pública partidista quedessin fora. Jo entenc que, 
si fóssim capaços de mantindre aquesta –que ja exis-
teix– vinculació amb l’activitat de l’Administració pú-
blica, si s’incidís de manera potser més detallada en 
l’àmbit de l’activitat privada lucrativa, seria suficient, 
i, en tot cas, aquest paper polític o politicopartidista 
de l’expresident o l’expresidenta jo entenc que, vaja, va 
també amb la mateixa figura.

Òbviament, pel terreny..., no em ficaré en el terreny 
de les sentències judicials; això ja s’ha comentat, a 

més, pel senyor Roca de manera excel·lent. Jo entenc 
que ha de ser sentència judicial de tipus penal la que 
provoqui, diguéssim, l’automatisme de la separació. 
Perquè, si no..., vostè ho deia –feia un exemple–, que 
 potser a algú li podria semblar banal però que no ho 
és. A altres no tant, òbviament, en el cas d’un presi-
dent de govern o d’un cap de govern o cap d’estat, pe-
rò, per exemple, amb ministres britànics hi ha hagut 
dimissions per no entomar també el judici polític, en 
el cas de multes de trànsit. Vull dir, òbviament, aquí 
estaríem parlant de sentències judicials de tipus penal, 
que va una mica també en la línia d’una de les obser-
vacions que feia el diputat Calbó, en el sentit de dir 
«amb l’obertura del judici oral». Jo entenc –i reblo el 
clau que li han comentat anteriorment al senyor Ro-
ca– que, home, és en aquell debat, que jo entenc que 
no està resolt encara, sobre la condició, els efectes po-
lítics de les imputacions judicials, no només en l’àm-
bit de l’expresident o l’expresidenta, sinó també en el 
cas dels mateixos parlamentaris. Hi ha una imputació, 
hi ha d’haver separació del càrrec, s’ha d’abandonar... 
Per tant, jo aquí em voldria limitar només a sentències 
judicials.

Una petita correcció –intentaré acabar de seguida, se-
nyor president–: quan la diputada Geli parlava de l’im
peachment..., a veure, l’impeachment és aquell judici 
polític per la, al cap i a la fi, retirada d’un mandat. Per 
tant, aquí no estem arribant a tant. Hi ha aquest pro-
blema mateix de les funcions o de les responsabilitats, 
però no és pròpiament un mandat; és, al cap i a la fi, 
un reconeixement d’una figura institucional, però que 
no té un mandat democràtic, no té un mandat polític 
al darrere, i, per tant, jo no arribaria a qualificar-ho 
d’impeachment.

Pel que fa a les observacions del diputat Calbó, deia 
que ens estàvem limitant a casos penals. Demano dis-
culpes si no he sigut capaç de transmetre prou clara-
ment que els meus comentaris anaven precisament per 
l’altra banda. No em ficava tant en l’àmbit de les qües-
tions penals, sinó que precisament incidia en aquest 
apartat a del futur article 8, dient: «Escolti’m, és que 
realment aquí hi ha una qüestió política de fons; hi ha 
una qüestió d’opinió pública, hi ha una qüestió de per-
cepció ciutadana que s’ha de canalitzar a través del Par-
lament.» D’aquí la proposta que feia en el seu moment 
que consideressin elevar el llindar de la majoria parla-
mentària per a aquests casos a una majoria qualificada.

Vostè deia: «Home, aquesta majoria qualificada, clar, 
podria generar» –i jo a l’exposició ja ho anticipava– 
«el bloqueig per part d’algun grup parlamentari.» Cer-
tament –certament pot donar-se la situació–, com en 
d’altres processos on hi ha una exigència d’una majoria 
qualificada. Si atenem que els casos que podrien motivar 
aquesta presa en consideració serien, home, d’emergèn-
cia –crec que ho deia en el seu moment–, d’emergència 
sistèmica pel que fa a la pervivència de les institucions, 
entenc que, si el partit, fos en el Govern o no, que inten-
tés bloquejar-ho a partir de la possessió de quaranta-
cinc o més diputats en aquesta cambra..., estaria també 
transmetent un missatge molt clar a la ciutadania, i, 
per tant, entenc que seria complicada inclús la gestió 
parlamentària d’aquest moment.
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Pel que fa a la pregunta de si cal escoltar sempre l’ex-
president, jo parteixo del supòsit que sí. Entenc que, 
sigui amb uns efectes o amb uns altres, la possibilitat 
que l’expresident o l’expresidenta comparegui davant 
la cambra –en aquests casos, eh?, no en els automàtics, 
dèiem, de sentència judicial penal– en aquests casos 
on hi ha aquest debat, que provoca precisament aques-
ta situació d’excepcionalitat, mai és sobrera.

Tenim experiències molt recents que generen uns efec-
tes, no només polítics, també a l’opinió pública, mal-
auradament, amb uns determinats condicionants. Per 
tant, jo crec que sempre procedeix aquesta comparei-
xença. Segurament, la comissió d’investigació no és el 
millor espai. I aquí sí que..., no m’hi podré detindre, 
però jo crec que potser precisament aquesta comissió 
en què estem ara, la Comissió d’Afers Institucionals, 
és adient per a la compareixença d’aquest expresident 
o expresidenta. Perquè la comissió d’investigació, com 
bé s’ha dit, com bé s’ha recordat, té una altra finali-
tat, que al cap i a la fi és fiscalitzar l’acció de govern, 
o fiscalitzar aquells aspectes de l’acció de govern que 
poden quedar sota una ombra d’incorrecció, inclús in-
correcció que pugui donar derivades jurídiques.

Pel que fa al diputat Bosch, moltes gràcies per les se-
ves consideracions, també. Crec que amb el tema de la 
compareixença també dono resposta a les seves obser-
vacions. I, com li deia, crec que és pertinent aquesta 
proposta que realitzen des del seu grup parlamentari, 
i celebro, en la mesura que jo pugui celebrar alguna 
qüestió en aquest sentit, la mateixa voluntat que  deia 
vostè de millorar-ho i d’aprofundir-ho, però partint 
d’aquests elements, que entenc que són molt positius.

Finalment, per al diputat Bonvehí: també celebro, en 
aquest sentit, que trobi interessants els suggeriments 
que s’han realitzat, sobretot la qüestió vinculada més a 
aquestes funcions, a aquest article 4, en la línia, tam-
bé, dels comentaris que hem generat a partir d’obser-
vacions de la diputada Calvet. I, per tant, espero que 
puguin ser profitoses les conclusions que tots plegats 
en puguin treure.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, doncs. Donar-los les gràcies novament.

Aixecaríem la sessió, re, només tres minuts per fer el 
canvi, i prosseguiríem amb la compareixença del Banc 
d’ADN.

Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i 
deu minuts i es reprèn a tres quarts de dotze i cinc mi-
nuts.

El president

Molt bé, doncs.

Compareixença
de Carme Barrot i Roger Heredia, 
representants del Banc d’ADN gestionat 
per la Fundació Bosch i Gimpera i la 
Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona, per a informar sobre les 
activitats del banc (tram. 357-00833/10)

Prosseguim la sessió, tot donant la benvinguda a la se-
nyora Carme Barrot, al senyor Roger Heredia i tam-
bé a totes les persones que avui els acompanyen en 
aquesta compareixença. Ells representen el Banc 
d’ADN gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i 
avui, doncs, bàsicament, ens vénen a informar de tota 
la tasca que fa aquest banc. Els donaríem, doncs, un 
temps aproximat de trenta minuts entre tots dos, sen-
se ser especialment estrictes, per tal que ens puguin 
explicar..., sense que el temps els «apreti» excessiva-
ment. Per tant, doncs, començarà el senyor Heredia? 
(Pausa.) Sí? Doncs, té la paraula.

Moltes gràcies.

Roger Heredia Jornet (representant 
del Banc d’ADN)

Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot 
m’agradaria presentar-me. Sóc el Roger Heredia Jor-
net, besnét de soldat desaparegut a la batalla de l’Ebre; 
membre de l’entitat Lo Riu, per a l’estudi del patrimo-
ni de la batalla de l’Ebre; membre de la Xarxa de Su-
port a la Querella Argentina; membre de la Divisió de 
Policia Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, i im-
pulsor, juntament amb el Marc Antoni Malagarriga, 
del Banc d’ADN per a la futura identificació dels pa-
rents desapareguts a la Guerra Civil a Catalunya.

Primer de tot, doncs, agrair a tots els membres d’aques-
ta comissió l’aprovació d’aquest compareixença per 
ser avui aquí i poder explicar aquest projecte. Ser avui 
aquí és un pas important, totalment necessari per do-
nar a conèixer el projecte del Banc d’ADN català i, el 
més important, saber el moment en què es troba i la 
necessitat de divulgar-lo.

Bé, la meva compareixença l’he dividida en tres blocs: 
a la primera part faré, doncs, un estudi cronològic des 
dels seus inicis fins a l’actualitat; a la segona part ex-
plicaré unes dades importants que cal conèixer sobre 
la memòria història catalana, i per acabar, doncs, faré 
un seguit de valoracions i unes conclusions com a fi-
nal del projecte.

Bé, i la pregunta obligada és: i d’on surt la idea de 
 crear un banc d’ADN? Tot va començar al maig del 
2010, en el marc d’unes jornades organitzades pel Me-
morial Democràtic sobre fosses. Al saber que es feien 
aquestes jornades, jo m’hi vaig interessar molt, perquè 
al tenir un besavi desaparegut, doncs, creia que se’m 
podia informar d’on podia ser, i també ser coneixe-
dor de la Llei de fosses que teníem a Catalunya. I per 
aquest motiu hi vaig acudir. Allí vaig conèixer el meu 
company de projecte, el Marc Antoni Malagarriga, de 
l’Ametlla de Merola, del Berguedà, que, com jo, busca 
el seu tiet desaparegut.
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Va ser a l’acabar una d’aquestes ponències, una xerra-
da, que tots dos vam tindre la mateixa sensació. Te-
níem una llei de fosses, teníem una llei de memòria, 
però faltava el més important: crear un banc genètic. 
I per què és important crear un banc genètic? És im-
portant perquè els familiars directes dels desapareguts 
a la Guerra Civil estan desapareixent, a causa de la 
seva edat avançada, i amb ells estem perdent el tes-
timoni genètic directe, vital per –quan comencem a 
obrir les fosses i fosses que tenim a Catalunya– poder 
comparar ADN de les restes amb ADN dels familiars. 
Ens donem compte que en aquell moment hem de co-
mençar a treballar contra corrent. Els familiars estan 
desapareixent, i amb ells perdem un testimoni genètic 
vital.

Ara faltava el més important: teníem una idea, neces-
sitàvem una resposta, i algú que ens ajudés a com-
plir-ho. Va ser així com l’any 2011 contactem amb el 
Departament de Genètica Forense de la Universitat de 
Barcelona. La veritat és que des del primer moment 
que vam conèixer la doctora Carme Barrot i el doctor 
Manel Gené l’entesa va ser total. Van veure que era un 
projecte de país, un projecte que s’havia de crear per 
poder recuperar tots aquests familiars, i fruit d’això, 
doncs, l’any 2012, al juliol, creem el protocol del Banc 
d’ADN; un protocol senzill, però a la vegada amb un 
alt rigor jurídic, ètic i científic.

Cal remarcar que el Departament de Genètica Forense 
de la UB és dels pocs estaments públics que pot actuar 
legalment com a banc genètic humà. Ara començava 
el camí més llarg, que era fer-ne difusió. I com vam 
fer-ho? Doncs, primerament, acudint a tots els actes de 
memòria que hi havia arreu del territori català; allí es-
tàvem nosaltres, donant informació del Banc d’ADN. 
I també important, doncs, l’acollida dels mitjans de 
comunicació, que..., gràcies a ells a poc a poc la gent 
s’anava interessant sobre aquest projecte.

El juliol del 2012 vam decidir que era el moment  també 
d’informar-ne formalment la Generalitat de Catalunya, 
i vam enviar una carta al Departament de Governa-
ció, una carta al Memorial Democràtic i una altra a 
Relacions Institucionals. Fruit d’aquesta carta, al mes 
de setembre del mateix any vam tindre una reunió al 
departament, en la qual se’ns va felicitar pel projecte, 
però se’ns va dir que, al ser d’aquesta gran envergadu-
ra, feia falta coordinar-ho, parlar-ho amb els departa-
ments implicats, i d’aquesta manera poder donar una 
resposta implicada. 

L’any 2013 és un any molt important. Després d’anys 
de denúncia per part de les entitats de memòria histò-
rica, espanyoles i catalanes, per l’incompliment siste-
màtic i reiterat de les polítiques de memòria per part 
del Govern espanyol, vam tindre la primera inspec-
ció de Nacions Unides, concretament del senyor Ariel 
Dulitzky, del Grup de Desaparicions Forçades. Nos-
altres ens hi vam poder reunir..., i explicar el projecte. 
També, al mes de juliol de 2013, vam tornar a enviar 
una carta al Departament de Governació, així com a 
la vicepresidenta del Govern, per informar dels aven-
ços que anàvem seguint, però, la veritat..., que no vam 
tindre resposta.

Va arribar el mes de setembre i vam creure que era el 
moment de fer un pas important, i vam enviar un cor-
reu als 135 diputats del Parlament de Catalunya per 
informar, doncs, d’aquest projecte. La veritat..., que la 
resposta no va ser massiva, però sí que vam tindre l’em-
patia i la implicació necessària de la diputada Gemma 
Calvet, que va creure aquest projecte com a necessari, 
i fruit d’això, i després de diverses reunions, al mes de 
desembre del mateix any s’aprova la Moció 69/X, so-
bre el compliment de les recomanacions de l’informe 
del Comitè contra les Desaparicions Forçades.

Per tal de ser una mica pragmàtic, i resumint el que 
diu aquest moció..., a grans trets diu que s’ha de do-
nar suport i divulgar el Banc d’ADN de la Fundació 
Bosch i Gimpera i la Universitat de Barcelona; pro-
moure reformes legislatives per a exhumar sistemàti-
cament totes les fosses que tenim a territori català; és 
a dir, s’ha de promoure la reforma de la Llei de fosses 
per poder agafar aquest ADN de les restes i, si és via-
ble, poder-lo comparar amb l’ADN del banc català de 
la Universitat de Barcelona, i també, doncs, modificar 
aquest mapa de fosses perquè des de l’any 2010 no pa-
tia cap actualització.

L’any 2014 es va començar amb una altra visita per 
part de Nacions Unides, en aquest cas del relator Pa-
blo de Greiff, colombià, del Consell de Drets Humans. 
Nosaltres també ens hi vam reunir i els vam explicar 
el projecte. Al mes de maig va contactar amb nosal-
tres una de les impulsores de la querella argentina, la 
Inés García Holgado. La seva demanda era: com es 
podia portar la seva mostra d’ADN, del seu tiet, que 
residia amb ella, a l’Argentina, per poder-se sumar al 
Banc d’ADN català, perquè un familiar seu havia des-
aparegut a la batalla de l’Ebre. Això va ser possible 
gràcies a la visita al juliol del mateix any del doctor 
Luis Fondebrider, president de l’Equip d’Antropologia 
Forense de l’Argentina, que va viatjar expressament 
per poder portar aquesta mostra.

Cal dir que al mes de juny ens vam veure obligats a 
obrir un procediment al Síndic de Greuges per recla-
mar el compliment de la Moció 69/X, així com que es 
promogués divulgar el Banc d’ADN, ja que fins aquell 
moment no havíem tingut cap notícia per part de la 
Generalitat que s’estigués fent. A mitjan estiu tam-
bé vam conèixer els dos informes de Nacions Unides 
amb relació a les dues inspeccions que havíem tingut 
aquell mateix any, uns informes molt durs adreçats a 
l’Estat espanyol, que deixaven noranta dies per marcar 
un cronograma perquè fes alguna cosa.

Però Catalunya també els havia d’agafar com a seus, 
ja que tenim quasi un 80 per cent en competències de 
memòria traspassades. Veient la passivitat en la di-
vulgació d’aquest Banc d’ADN, vam decidir obrir un 
projecte a Verkami, un projecte de micromecenatge. 
D’aquesta manera, i amb la col·laboració de més de 
dos-cents mecenes, vam poder crear un audiovisual 
amb l’única finalitat de poder informar i divulgar el 
Banc d’ADN arreu de Catalunya, sabent també que a 
molts d’aquests familiars de desapareguts, per la se-
va edat avançada, els és molt difícil, doncs, d’assistir 
a les xerrades que hem anat fent durant aquests anys 
arreu del territori. D’aquesta manera, amb un audiovi-
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sual, doncs, vam pensar que des de casa seva seria la 
millor manera d’informar-se’n.

Remarcar, també, que al mes de setembre de 2014 es 
va aprovar al Parlament de Catalunya la Resolució 
776/X per donar compliment a aquests dos informes 
publicats recentment sobre Nacions Unides, i també 
per continuar divulgant el Banc d’ADN de la UB i de 
la Fundació Bosch i Gimpera. I, per acabar, aquest 
any, al mes de novembre de l’any 2014, vam presentar 
a l’Ajuntament de Barcelona, al Saló de Cent, el do-
cumental del Banc d’ADN. Remarcar que en tot mo-
ment l’Ajuntament de Barcelona ens ha donat el seu 
suport, des del Departament de Presidència, per divul-
gar aquest projecte.

Al segon bloc m’agradaria, doncs, remarcar unes dades 
importants. Primer de tot, la Llei de memòria catala-
na és diferent de l’espanyola. Els tractats internacio-
nals de Nacions Unides diuen que els governs on hi 
ha hagut conflictes bèl·lics han d’impulsar polítiques 
de memòria per poder identificar les persones desapa-
regudes. També l’Estatut de Catalunya diu, en el seu 
article 54, que la Generalitat ha de vetllar pel mante-
niment de la memòria històrica i pel reconeixement de 
les persones que han patit persecució. De la Llei ca-
talana 10/2009, de 30 de juny, se’n desprèn: la Gene-
ralitat és la primera Administració de l’Estat espanyol 
que assumeix plenament la localització i la identifica-
ció dels desapareguts durant la Guerra Civil i dictadu-
ra franquista. A diferència de la llei estatal, estableix 
la responsabilitat clara dels poders públics, i, en con-
cret, de la Generalitat, d’assumir aquestes actuacions. 
La prioritat d’aquesta llei és localitzar les persones 
des aparegudes i fer efectiu el dret dels seus familiars a 
tenir informació sobre el seu destí.

D’aquesta llei només destacar dos articles. El primer, 
el que diu l’article 3: que de les despeses generades de 
totes aquestes actuacions n’ha de respondre la Gene-
ralitat de Catalunya, o l’article 4, quan parla del cens 
de persones desaparegudes, on cita expressament que 
cal un consentiment exprés i per escrit de la família 
per poder-s’hi adherir.

Remarcar, també, que Espanya és el segon país del 
món en nombre de fosses per obrir. Això ho vam sa-
ber quan al mes de juliol del 2014, aquest estiu pas-
sat, vam tindre la visita del doctor Luis Fondebrider, 
com he dit abans, president de l’Equip d’Antropologia 
Forense de l’Argentina. Aquest senyor fa més de tren-
ta anys que treballa en exhumació de fosses arreu del 
món –a l’Argentina, a Mèxic, a Guatemala, a Xipre, al 
Txad, als Balcans, a Kenya–, i aquest senyor abans de 
res ja ens va dir que durant tota la seva carrera posa-
ven com a mal exemple el de l’Estat espanyol, del que 
no s’ha de fer. És a dir, Espanya com a mal exemple 
mundial en el tema d’exhumació de fosses.

També, com va sortir al diari El Periódico o al dia-
ri Ara, ell ens comentava que a l’Argentina tenen un 
banc genètic amb nou mil mostres de quatre mil famí-
lies. I, també, que en aquests últims anys han exhumat 
més de 1.200 cossos, i n’han pogut identificar més de 
520, així com que tenen seixanta-tres hospitals arreu 
de l’Estat on agafen les mostres d’ADN, gratuïtes, de 

les famílies. I també tenen setanta oficines per poder 
assessorar les famílies dels tràmits que han de fer per 
poder recuperar els seus familiars. Remarcar que a 
Espanya, l’any 2015, segons dades de l’Associació per 
a la Recuperació de la Memòria Històrica, aproxima-
dament 108.000 persones continuen desaparegudes, 
trenta mil de les quals a la batalla de l’Ebre.

Actualment, al cens únic de la Generalitat de Catalu-
nya hi consten, almenys, 4.600 famílies que han donat 
un pas endavant per buscar els seus familiars. Però sa-
bem que aquesta xifra, si parlem de famílies catalanes 
amb algun familiar, la podem multiplicar per tres. De 
les 340 fosses que tenim al mapa de fosses amb aques-
ta última actualització, només se n’han obert dues, la 
de Gurb i la de Prats de Lluçanès. I també s’han rea-
litzat desenes d’actuacions d’urgència. Però en aques-
tes actuacions d’urgència els protocols aplicats són de 
caire arqueològic, i no s’apliquen protocols científics 
per poder-les identificar.

I, per acabar aquest bloc, m’agradaria remarcar uns 
punts importants, que surten dels informes publicats 
per Nacions Unides. Del primer, l’informe del relator 
Ariel Dulitzky, del Grup de Desaparicions Forçades, 
m’agradaria remarcar que diu: «La inexistència d’una 
base de dades genètica de persones desaparegudes; la 
inexistència d’un reglament que reguli les restes exhu-
mades per a la seva identificació; la inexistència d’un 
pla nacional de persones desaparegudes; la manca de 
coordinació entre entitats de memòria en el tema d’ex-
humacions i d’identificacions; s’ha afavorit erròniament 
la dignificació de fosses abans que la seva exhuma-
ció i identificació, i la identificació de persones és una 
qüestió d’estat.» De l’informe del relator del Consell 
de Drets Humans Pablo de Greiff només destacar 
 dues coses: alerta amb la privatització de les exhuma-
cions, i remarca una excessiva fragmentació i descoor-
dinació entre estaments públics i entitats de memòria.

Per acabar –l’últim bloc–, remarcar unes valoracions 
i conclusions. Després d’un any de l’aprovació de la 
Moció 69/X, ens agradaria remarcar la passivitat per 
part del Govern per donar compliment als punts apro-
vats i reafirmats de nou a la Resolució 775/X. En cap 
moment, des de l’inici del projecte, des de l’última 
 reunió que vam tenir al setembre del 2012 amb el De-
partament de Governació, ningú per part de la Gene-
ralitat ha contactat amb nosaltres ni amb la Fundació 
Bosch i Gimpera ni amb la Universitat de Barcelona 
per interessar-se pels avenços sorgits en aquest projec-
te, així com..., també ens hem assabentat dels últims 
avenços per part de la Generalitat, com és l’actuació 
a la serra de Riés, a l’Alt Penedès, en unes fosses, així 
com de l’actualització del mapa de fosses, mitjançant 
els mitjans de comunicació. Creiem que és un fet greu.

Resultats de l’aplicació de les diferents lleis de memò-
ria. Remarcar, doncs, que la Llei catalana de  memòria, 
creada per agilitzar tot el tema de les  exhumacions, 
agafant la Generalitat la potestat de fer-ho..., en 
aquests cinc anys i mig d’actuació només s’han obert 
dues fosses: la de Gurb i de Prats de Lluçanès. En can-
vi, a l’Estat espanyol, on la Llei de memòria històrica 
espanyola va en contra de les famílies, perquè han de 
ser aquestes les que han de costejar l’exhumació i de-
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manar el permís judicial i administratiu corresponent, 
ho estan fent amb tota normalitat. S’està exhumant i 
s’està identificant. I em baso en els resultats de l’infor-
me publicat per l’Associació per a la Recuperació de 
la Memòria Històrica, amb el balanç de l’any 2000 al 
2014. Remarcar que han exhumat 153 fosses, que més 
de 1.300 famílies han pogut recuperar els seus fami-
liars i que han generat més de cent quaranta actes de 
reconeixement i d’entrega de restes d’aquests familiars.

També remarcar els anuncis publicats recentment pel 
Departament de Governació. En primer lloc, doncs, 
l’actuació a la serra de Riés, l’any 2015, amb aques-
ta actuació sobre les fosses que es troben en aquesta 
serra. Remarcar que el Govern català, tal com diu el 
text a l’articulat que va sortir publicat, té la voluntat de 
desenvolupar una campanya de prospecció cada any. 
A mi m’agradaria remarcar..., si aquest avenç s’ha fet 
per donar compliment a l’apartat d de la moció, on es 
cita: «es reforcin gradualment les tasques d’exhuma-
ció de fosses amb supervisió judicial», si el concepte 
«gradual» és una cada any, si tenim 340 fosses, doncs, 
haurem d’esperar un altre tricentenari per poder-les 
obrir totes, i..., que va en contra del que diu Nacions 
Unides i el dret internacional: obertura sistemàtica de 
les fosses comunes.

També, sobre l’actualització del mapa de fosses, doncs 
–amb aquesta última, tenim 340 fosses, centre tres més 
que l’any 2010–, marcar que s’ha fet sense cap tipus de 
rigor i amb manca d’informació. I em baso en fets i 
dades. Per exemple, a la comarca del Solsonès, on el 
Centre d’Estudis Lacetants té un estudi fet amb quasi 
trenta fosses, doncs, al mapa de fosses només en trobem 
una. A la comarca de la Terra Alta –com tots sabem, 
epicentre de la batalla de l’Ebre–, si no m’equivoco no 
en tenim cap, de fossa marcada. O un altre exemple 
que demostra, doncs, aquesta manca de rigor és que 
a la Garriga, a la població del Vallès Oriental, on fa 
un mes hi van fer una prospecció d’una fossa que no 
va resultar ser de la Guerra Civil, on nosaltres hi vam 
ser, doncs, hi ha identificada una fossa pel Memorial 
Democràtic, amb una placa, i en canvi no surt al mapa 
de fosses.

Bé, també m’agradaria parlar dels bancs genètics a ni-
vell mundial. Com he dit abans, l’Argentina és un clar 
exemple a seguir, un mirall que l’estat català, Catalu-
nya, ha de seguir, amb aquestes nou mil mostres de les 
quatre mil famílies. Però també Guatemala, on els go-
verns impulsen polítiques i informació per a la pobla-
ció analfabeta: què han de fer per poder anar als CAP 
o als centres de salut per agafar aquest ADN. O un cas 
que tenim més a prop, als Balcans, on s’ha  creat un 
centre expressament, un centre a nivell mundial per 
poder-ho fer, que és la International Commission on 
Missing Persons; un equip subvencionat amb fons in-
ternacionals, al qual Espanya també aporta diners, i 
aquesta gent està exhumant i identificant entre cinc-
cents i mil cossos l’any.

Ara remarcar, doncs, els incompliments de la Moció 
69/X. En primer lloc, no s’ha donat suport a la crea - 
ció del Banc d’ADN com a banc genètic. No s’ha do-
nat suport al protocol subscrit entre la Fundació Bosch 
i Gimpera i la Unitat de Medicina Legal de la Univer-

sitat de Barcelona, en el programa d’identificació per 
mostres d’ADN de familiars de desapareguts de Cata-
lunya. En cap moment s’ha fet difusió del protocol ni 
per part de la Generalitat ni per part del Memorial De-
mocràtic, ni tampoc pels diferents espais de memòria 
d’arreu del territori català.

No s’ha informat les 4.600 famílies que consten al cens 
únic de la Generalitat de Catalunya de l’existència d’a-
quest banc. El que sí que s’ha fet és enviar una carta a 
les famílies, on només surt l’anunci de la Moció 69/X 
–en cap moment s’anomena el Banc d’ADN–, i dema-
nen un consentiment exprés d’aquestes  famílies per 
poder rebre informació pública o privada per poder 
recuperar els familiars, quan aquestes famílies, quan 
ja van donar d’alta el seu familiar al cens únic de per-
sones desaparegudes, van donar el seu consentiment 
per escrit.

I per acabar, doncs, conclusions. Per tot l’exposat an-
teriorment, demanem: el compliment íntegre de les 
 mocions i interlocucions aprovades al Parlament de 
Catalunya, així com els informes publicats per Nacions 
Unides; que el Banc d’ADN i familiars de desapare-
guts a la Guerra Civil de la Universitat de Barcelona 
i Fundació Bosch i Gimpera sigui considerat com a 
banc genètic de referència a Catalunya; canvis urgents 
a les polítiques de memòria del Departament de Go-
vernació per prioritzar la identificació per davant de la 
dignificació i, així, encaixar aquestes actuacions amb 
les línies de treball del projecte del Banc d’ADN, així 
com establir un conveni amb la Universitat de Barcelo-
na i la Fundació Bosch i Gimpera, i una reunió urgent 
amb els responsables del Departament de Governació 
per demanar la coparticipació dins la comissió tècni-
ca, primer, com a representants de les famílies impul-
sores que formen part del Banc d’ADN, i, segon, amb 
la incorporació de la doctora genetista encarregada de 
gestionar-lo.

I, per acabar, breument, m’agradaria fer unes petites re-
flexions. Cal prioritzar la identificació davant de la dig-
nificació i la localització de les fosses. Creiem en la 
 ciència i en la seva evolució constant. Durant aquests 
últims quaranta anys, tots els països civilitzats que han 
tingut conflictes ho han fet amb tota normalitat. Catalu-
nya, un país que vol ser un nou estat d’Europa, no pot 
tenir gran part de la seva feina de memòria històrica 
per fer. No és ètic ni digne, i va contra la lògica huma-
na que, passats setanta-cinc anys, les restes dels nos-
tres familiars encara estiguin qui sap on.

Tenim mitjans, tenim recursos, tenim equips, tenim 
uns excel·lents professionals, però ens falta voluntat. 
La voluntat per recuperar aquests herois, aquests ho-
mes, dones, cosins, tiets, germans o amics, gent que 
va perdre la vida injustament, gent que va morir defen-
sant els drets, la llibertat i la democràcia, i creiem que 
el mínim, per sensibilitat humana, és localitzar-los, 
exhumar-los, identificar-los, si és possible, però, al cap 
i a la fi, dignificar-los i tornar-los a les seves famílies.

La memòria històrica és un pilar molt important per 
a un país. Les polítiques de memòria han de vincular 
els diferents departaments de la Generalitat amb la so-
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cietat civil, amb les entitats de memòria, però també, 
molt important, amb les universitats catalanes.

I, per acabar, si Catalunya vol continuar donant un 
exemple del seu alt nivell democràtic, té un deure inde-
fugible amb la identificació de les persones desapare-
gudes. Un deure de país que, per la seva envergadura, 
necessita una implicació multidisciplinària i a llarg ter-
mini, però, sobretot, un decidit canvi de voluntat, que 
superi aquest tabú inexplicable que són les exhuma-
cions al nostre país.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Heredia. (Aplaudiments.) Té la 
paraula la senyora Barrot.

Carme Barrot Feixat (representant del Banc d’ADN)

Hola, bon dia.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una pro
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

A veure, per començar em presento: sóc la doctora Car-
me Barrot. Sóc responsable del laboratori de genèti-
ca forense de la Universitat de Barcelona, i, tal com 
podreu veure en un dels articles que hem fet, el ba-
gatge del que és el laboratori en el que és el camp de 
les mostres forenses de determinació, identificació i 
proves de paternitat, tant a nivell judicial com a nivell 
particular, ve de lluny; ja fa quasi quaranta anys que 
fem aquest tipus de mostres. D’acord?

Això ha fet que nosaltres, doncs, anem avançant i 
també ens anem posant al dia d’una forma constant. 
Per això, una de les coses que sí que tenim en compte 
és que qualsevol membre del grup ha de formar part 
d’aquest grup internacional de la Societat de Genèti-
ca Forense, que és la International Society of Forensic 
Genetics. Concretament, lògicament, com que estem 
a dintre del que és l’Estat espanyol, formem part del 
grup de parla espanyola i portuguesa.

Quan ens vénen a proposar aquest projecte, el primer 
que fem és adreçar-nos a la nostra fundació, una de les 
fundacions associades a la universitat, que és la Fun-
dació Bosch i Gimpera, que és la que s’encarrega de 
gestionar tot el que són els projectes de recerca rela-
cionats amb la universitat. Els proposem el projecte, 
ens donen el seu suport, i a partir d’aquí començarem.

Com l’iniciem, aquest projecte? Doncs, el primer que 
vam fer és... Aquestes dues famílies, els desapareguts 
del senyor Guillem Malagarriga i del Jaume Guinau Es-
tivill, es posen en contacte amb nosaltres i ens diuen 
les seves preocupacions: que volen identificar les res-
tes dels seus desapareguts, que els familiars més prò-
xims tenen unes certes edats i que, per tant, tenen 
una certa pressa a poder desenterrar..., obrir les fosses 
i poder identificar-los.

Quan a nosaltres se’ns planteja això, el primer que els 
diem és que de potestat per obrir fosses nosaltres no 
en tenim; per tant, obrir-les no les obrirem, però sí que 

entenem la seva preocupació a l’hora de poder-los arri-
bar a identificar, de poder obtenir aquest ADN. També 
tenim un altre problema, i serà com trobarem aquest 
ADN en les restes òssies. Nosaltres sabem que és com-
plicat, que és difícil, però també tenim, precisament 
amb les connexions que tenim a nivell internacional, 
coneixement que hi ha diferents articles i bibliografia 
que estan treballant sobre aquests temes, i que estan 
agafant noves tècniques, noves metodologies que es-
tan millorant poder aconseguir que la qualitat d’ADN 
d’aquestes mostres antigues cada vegada sigui millor 
i sigui més factible poder-les utilitzar per a les seves 
identificacions. Per tant, a nivell tècnic hi ha una certa 
possibilitat, més o menys remota, però hi ha una cer-
ta possibilitat; per tant, estem d’acord que això s’ha de 
tirar endavant. 

Una altra cosa que veiem és que no només a Bòsnia i a 
l’Argentina s’estan identificant desapareguts. Trobem 
articles a Polònia que estan treballant amb desapare-
guts de la Segona Guerra Mundial. Això ja s’atansa 
més a la nostra Guerra Civil. Per tant..., i estan, a més, 
tenint resultats bons, resultats d’identificació. Per tant, 
ja ens dóna moltes més esperances. Però necessitem 
obrir les fosses.

Previ a això, l’altra cosa que se’ns proposa, dius: «Molt 
bé, obrirem les fosses, obtenim l’ADN, que ja veiem 
que pot ser de certa qualitat, però on el comparem? 
On tenim la referència? Amb què podrem arribar-los 
a identificar?» Per això nosaltres necessitarem unes 
mostres primeres. Les millors serien mostres d’ADN 
del desaparegut, però això ja ho considerem impos-
sible. Fa uns setanta-cinc anys: qualsevol objecte que 
hagi tingut aquella persona, que hagi pogut guardar 
la família, pot estar contaminat, o l’ADN d’aquest serà 
molt difícil d’obtenir. Això ja considerem que és una 
cosa bastant poc probable, d’ara com ara poder obtenir 
un cert DNA de qualitat, i que, a més, sapiguem segur 
que pugui pertànyer a aquest desaparegut.

El segon grup de mostres que ens seran més útils se-
ran aquelles relacions paternofilials. Per tant, pares, 
que segur que no, dels desapareguts; ens centrarem en 
els fills. Però els fills –aquí ve el problema– són fills 
que tenen, en el millor dels casos, setanta-cinc anys; la 
majoria són molt més grans. Per tant, són gent que..., 
hem de tenir una certa rapidesa a l’hora de recollir 
aquestes mostres. Per tant, de moment les fosses les 
deixem aparcades, deixem aparcada la part dels ossos, 
i ens centrem a poder recuperar l’ADN d’aquests fa-
miliars, d’aquests fills dels desapareguts, que seran els 
més interessants, i amb certa rapidesa. Per tant, hem 
de posar a punt un protocol que sigui el més ràpid, 
senzill, per poder accedir a aquestes persones.

Hi haurà un tercer grup de desapareguts, que aquests 
seran, potser, en certa forma, una mica més compli-
cats, que són aquells amb qui no tenim aquesta relació 
directa. Per tant, seran els oncles, els tiets, gent que 
estigui en aquests moments..., dels quals puguem ob-
tenir l’ADN. Però, igual...., com he dit abans, la ciència 
avança, i avança molt. I, per tant, tècniques que abans 
ens semblaven..., o situacions que abans ens sembla-
ven impossibles d’identificar ara s’estan fent. Jo no dic 
que no, que en algun moment, potser més pròxim o 
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més lluny, això també pugui arribar. En aquests mo-
ments, necessitem també recollir les mostres d’aquests 
parents pròxims però que no són els fills, sinó que són 
els germans o els nebots d’aquestes persones, per po-
der arribar a obtenir també alguna identificació en el 
seu moment.

Per tot plegat, arriba un moment en què el que acabem 
fent és idear aquest protocol. En aquest protocol ens 
basarem en una forma molt senzilleta, que serà: pri-
mer, la família s’haurà de posar en contacte amb nos-
altres, telefonar al laboratori de genètica forense de la 
Universitat de Barcelona. Un cop es posa en contacte 
amb nosaltres, el que primer demanarem és un arbre 
genealògic. Com podeu veure en la imatge d’aquí, ha 
de ser un arbre molt senzill. No fa falta, allò, molt ela-
borat –un esquema molt senzillet. D’aquest esquema, 
ens reunirem la gent del laboratori i decidirem quines 
són les persones més idònies per poder arribar a fer 
una identificació, prioritzant sempre la gent més gran. 
Aquests seran els que..., n’intentarem obtenir la mos-
tra primera. Que si els més joves en aquell moment no 
volen participar-hi o ho volen fer més tard, cap proble-
ma. Ens interessa la gent més gran, que seran les rela-
cions més pròximes.

Un cop tenim aquests, proposem a la família aquestes 
persones que hem escollit, i si aquestes persones estan 
interessades a poder-hi participar. Sempre serà decisió 
del mateix interessat, el que donarà la mostra voluntà-
riament. Un cop hi estan d’acord, els citem un dia i fem 
una extracció de sang. D’aquesta extracció acabarem 
obtenint el que serà l’ADN i el posarem en uns tubets.

Finalment, el que ideem és que a les famílies, un cop 
tenim això, els entregarem un informe, que serà com 
aquest (l’oradora mostra un full), i un tubet, que serà 
com això (l’oradora mostra un tub); un tubet en què 
hi ha l’ADN en extracte sec, i tal com està aquí, men-
tre no s’obri, el poden guardar durant molts anys. I a 
l’informe l’únic que hi constarà seran les dades de les 
persones de qui tenim la mostra en el banc, quina re-
lació tenen amb el desaparegut, i el nom del desapa-
regut; i un segon full on constaran les referències amb 
què el departament, el banc, guarda una altra mostra 
com aquest tubet, igual. Perquè nosaltres el guarda-
rem sota clau; per una banda, les mostres, sota clau, en 
un congelador, i, per una altra, guardarem nosaltres la 
informació, sota clau, en un arxiu. I, per poder-ho re-
lacionar, tot codificat.

Tot plegat, això és el que ideem i el que exposem a les 
famílies, a veure si hi estan d’acord. Elles accepten, i 
l’únic que tindrem és un petit problema, i és que hau-
rem de fer pagar un preu; un preu que serà la mínima 
quantitat per fer això, que seran cent cinquanta euros. 
A algunes persones potser els tirarà enrere, però és el 
mínim amb què podem començar a treballar. Tota la 
part dels ossos de moment la deixarem aparcada, no la 
farem servir, a l’espera d’obtenir les restes per poder 
començar a fer les identificacions i poder començar a 
treballar amb totes les restes i amb les mostres en si. 
D’acord?

En tot això ens recolzarà la Universitat de Barcelona. 
La universitat té un grau d’excel·lència, té un grau de 

reconeixement a nivell mundial, i això fa que ella es 
bellugui i ens exigeixi als investigadors que estem tre-
ballant en els seus laboratoris uns graus d’excel·lència 
i uns graus de compromís. Per això, quan ideem el 
Banc d’ADN, una de les coses que ens demanen i en 
certa forma ens exigeixen, també, és que creem o pro-
posem un comitè assessor del banc dels desapareguts 
de la Guerra Civil de Catalunya, amb gent experta en 
diversos camps, per poder arribar a..., que els camins 
que estem seguint són camins que són correctes.

En aquest punt, el que nosaltres proposem en aquests 
moments són set persones, de contrastada experiència 
totes elles, i que són: el doctor Manel Gené, que és 
professor titular de la Universitat de Barcelona, que fa 
molts anys que es dedica a la genètica forense; el doc-
tor Daniel Turbón, que és antropòleg, també, de la uni-
versitat..., és catedràtic del Departament de Biologia 
Animal de la Universitat de Barcelona, que es dedi-
ca..., la seva feina, una de les seves feines principals és 
antropologia forense; el doctor Francesc Cardellach, 
professor catedràtic de medicina de la Universitat de 
Barcelona i, en aquests moments, degà de la Facultat 
de Medecina; la doctora Carme Panchón, vicerecto-
ra d’Administració i Organització; el doctor Oriol Mir, 
professor titular de la universitat, del Departament de 
Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat, 
també, de Barcelona; el doctor Francesc Xavier Her-
nàndez, professor catedràtic de la universitat, del De-
partament de Didàctica de les Ciències Socials de la 
Universitat de Barcelona, també.

I, per no ser només gent de la universitat, proposem al-
gú també extern. I en aquest cas hem proposat la docto-
ra María Victoria Lareu Huidobro. És una catedràtica 
de medicina legal de la Universitat de Santiago de Com-
postela, i a més a més és directora del Servei de Genè-
tica Forense de l’Institut de Medicina Legal de Galícia. 
Forma part de l’equip d’una de les eminències dintre del 
que és la genètica forense a nivell mundial, que és el 
doctor Ángel Carracedo. Això ens dóna, doncs, un su-
port molt ampli i una seguretat que, si ella ens confir-
ma que anem per bon camí, realment estarem anant per 
bon camí.

Dintre de totes aquestes set persones a les quals se’ls 
ha proposat, de moment ens han confirmat que accep-
tarien la seva assistència el doctor Manel Gené, el doc-
tor Daniel Turbón i la doctora María Victoria Lareu, 
amb la qual cosa els agraïm molt la seva col·laboració 
i la seva ajuda. Dit això, doncs, ara només ens queda 
aconseguir obrir les fosses, aconseguir donar més in-
formació del banc, i que no només sigui a nivell de di-
fusió, a nivell del que estem fent a nivell de televisions, 
diaris, sinó també a nivell una mica institucional.

Dit això, un últim apunt, si tinc una miqueta de temps, 
i és que aquest dimarts vam aparèixer a Els matins, de 
TV3, i això s’ha notat moltíssim. En dos dies hem tin-
gut potser una vintena de trucades demanant-nos in-
formació sobre el Banc d’ADN. En aquests moments 
estem sobre unes seixanta-cinc famílies que s’hi han 
interessat, de les quals..., hem recollit mostres de tren-
ta-vuit famílies, que això ens representa unes cin-
quanta-cinc mostres en el nostre banc, ja en aquests 
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moments, més les que tenim pendents de donar-los ci-
ta per poder venir.

I si em deixes un... No? (Pausa. Veus de fons.) És de 
dues famílies que..., a mi em sap molt greu, perquè es 
van posar en contacte, els vam donar dia i cita, però 
no van poder arribar a tenir la cita perquè les perso-
nes interessades, els fills dels desapareguts, van morir 
abans de poder arribar. I això és el que ens va saber 
més greu, perquè vam perdre una mostra molt impor-
tant. Ja estic.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Donem ara, doncs, la paraula als grups. 
Pel Grup d’Esquerra Republicana, senyora Calvet, 
cinc minuts.

Gemma Calvet i Barot

Bé, moltes gràcies. Nosaltres estem convençuts que la 
compareixença de vostès avui aquí serà molt útil –serà 
molt útil. Era imprescindible, atès que efectivament, 
com vostès han esmentat, venim d’una moció aprova-
da a inici de legislatura, que és la 69/X, que..., tot i 
l’esment que vostès han fet en mi, jo els he de dir que 
no hauria estat possible l’aprovació i el treball d’aques-
ta moció sense el que es va aconseguir en aquell 
 moment, que va ser la implicació de tots els grups par-
lamentaris que la van aprovar. I és fonamental partir 
d’aquesta transversalitat política que es va aconseguir, 
i, a més, amb alguns grups que històricament havien i 
han tingut molta rellevància en la seva actuació de de-
fensa de les polítiques de memòria històrica a Catalu-
nya, i, per tant, hem de fer un reconeixement, també, a 
la labor que s’ha dut a terme aquí.

Per tant, partint d’aquesta transversalitat política, per 
què he dit que era necessari que vostès vinguessin? 
Perquè jo crec que calia esvair dubtes sobre l’entitat i el 
rigor del Banc d’ADN català, la seva clara ubicació en 
una dimensió pública, com és la facultat de medicina,  
i en la Fundació Bosch i Gimpera, que és una funda-
ció vinculada únicament i exclusivament a una univer-
sitat pública de Catalunya, i, per tant, doncs, calia que 
vostès poguessin explicar aquí, primer, qui és aquest 
Banc d’ADN, qui el conforma i per què existeix.

Jo crec que ho han fet des d’un punt de vista, doncs, 
de rigor i de la màxima amplitud d’informació, d’una 
forma excel·lent, i els agraïm aquest esforç que han fet. 
També han estat desenvolupant una activitat importan-
tíssima de sensibilització social en un tema vinculat al 
compliment d’aquestes recomanacions a  Nacions Uni-
des, que Catalunya jo crec que ho està agraint, perquè 
els mitjans s’estan comprometent amb aquesta difusió, 
i vostès són, bàsicament, aquests agents d’informació 
des de l’àmbit de la societat civil i des de l’àmbit, tam-
bé, de la facultat de medicina pel que fa al projecte del 
Banc d’ADN.

Efectivament, vostès han donat unes xifres.  Podríem 
fer una intervenció crítica, o la podem i volem fer 
constructiva. Jo penso que si calia informació, de l’ús 

que se n’ha de fer ara, sobretot des de la tasca de go-
vern, d’aquesta informació..., ha de ser un canvi impor-
tant de perspectiva; de perspectiva pel que significa de 
valor afegit el Banc d’ADN en la utilització potencial 
que aquesta base de dades de tots els familiars que es 
van recollir en el seu moment, fruit d’aquella acció de 
govern en memòria històrica, doncs, representa. I, per 
tant, el que demanem a Govern és que aquestes 4.600 
famílies rebin directament ja la informació directa i 
l’estímul que puguin donar les dades, i no s’esperi una 
nova sol·licitud d’informació, perquè moltes famílies 
no han entès aquesta carta –no l’han entès.

També volem agrair la presència avui aquí de totes 
les entitats memorialistes, que no les podem esmen-
tar totes, però sí que volem també reconèixer l’esforç 
que s’està fent des de totes aquestes entitats per do-
nar aquest impuls nou, aquest pas endavant en les po-
lítiques d’identificació i dignificació de les persones 
desaparegudes forçoses. I també..., a la creació de la 
comissió específica en el Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, i als seus representants, que estan aquí.

Per tant, jo crec que aquí estem treballant amb una di-
mensió de xarxa, amb una dimensió de compromisos 
compartits, a on l’àmbit de la política, com en molts te-
mes, doncs, ha de fer passos endavant, i en aquest cas 
l’acció de govern ha de fer passos endavant per no sols 
complir les mocions del Parlament, sinó també per 
donar-los a vostès les garanties que aquestes mo cions 
i el..., que vostès contribueixen en el Banc d’ADN a 
fer-les efectives, doncs, tinguin decisions de tipus vin-
culant i de tipus concret. I aquestes  decisions quines 
són? Doncs, en primer lloc, que se’ls tingui com a re-
ferents. En segon lloc, que es doti pressupostàriament 
d’uns diners i que s’adoptin aquestes deci sions de sa-
ber quines fosses s’han d’exhumar o no amb criteris, 
també, de prioritat científica, eh?, i de prioritat memo-
rialística, i aquí els organismes existents han de ser els 
que acullin aquestes decisions.

I també, evidentment, buscar finançament europeu i 
internacional, que n’hi ha. Hi han fonts de finança-
ment. És a dir, si tenim un problema, perquè el tenim, 
d’asfíxia pressupostària, amb aquests temes que gene-
ren costos, s’ha de buscar el finançament perquè tant 
les famílies puguin ser sufragades en el lliurament de 
mostres, mentre ho avancen elles –doncs, ho avan-
cen, però que puguin ser sufragades–..., i, sobretot, 
també, per assolir els costos de les exhumacions, que 
sabem que són importants.

I, per tant, aquí, doncs, aquest finançament, que 
existeix, i que altres països estan fent servir, perquè 
estem parlant de compliment de tractats internacio-
nals en matèria de dret humanitari i de crims de 
guerra –per tant, estem parlant de drets humans, i en 
aquest sentit hi ha una prioritat de Nacions Unides 
perquè això sigui, doncs, una de les prioritats dels 
estats que han viscut aquest tipus de crims–..., és im-
portant que puguem, també, obtenir aquests finança-
ments europeus o internacionals que existeixen.

Per tant –tanco ja la intervenció–, agrair-los a vostès 
molt la presentació i el lliurament de documents que 
ens han fet. Treballar conjuntament des del Parlament 
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perquè això sigui, des d’una perspectiva de transver-
salitat política, molt més una eina d’avanç democràtic 
que no una eina de batalla ideològica i que ens faci 
mirar enrere només en termes de revenja. El que aquí 
hem d’aconseguir entre tots plegats és una dignifica-
ció democràtica en termes de superació d’uns episo-
dis dramàtics que encara perduren en moltes famílies 
i també en la dimensió col·lectiva. I és evident que, no-
més llegint els informes de Nacions Unides, ens han 
de sortir a tots plegats els colors. Per tant, hem de ser 
molt més agosarats en aquestes polítiques de memò-
ria històrica, i passar ja a les garanties judicials i a les 
garanties de compliment efectiu de la legalitat vigent.

I això passa per la identificació. I si aquesta científica-
ment no pot ser duta a terme, doncs, ja hi haurà el 
debat científic, i, en aquest sentit, li agraïm molt a la 
doctora Barrot que aporti tota aquesta doctrina cien-
tífica existent en aquest tema, i també els agraïm la 
informació de totes les col·laboracions i els compro-
misos que poden tenir d’altres especialistes de l’àmbit 
acadèmic aquí, a Catalunya, que els puguin a vostès 
donar suport en el banc.

Per tant, l’única pregunta que els faig, perquè han si-
gut vostès molt amplis, és: què podem fer, des del Par-
lament de Catalunya, per poder-los seguir ajudant, i 
què creuen que, des del punt de vista internacional, 
s’està demanant com a prioritat pel que fa a la utilitat 
del Banc d’ADN. Vostès han parlat d’alguns convenis 
que tenen en marxa, sobretot amb l’Argentina; sí que 
ens agradaria saber com han avançat allà per poder 
desllorigar aquest moment d’impàs en què ens trobem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. Pel Grup Socialista, 
senyora Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, se-
nyor Heredia i senyora Carme Barrot, i a totes les en-
titats de la memòria històrica que ens acompanyen, 
i també al president del Casal de Catalunya de Bue-
nos Aires, que també ens acompanya. M’incorporo en 
aquest tema, i volia, primer, fer una prèvia, per posi-
cionament, que em sembla que ens convé.

Diem, tots, que estem en una segona transició sen-
se haver tancat primer la primera. I la reparació que 
vostès plantegen és el previ per a la reconciliació i la 
superació; n’estic totalment convençuda. I no ho hem 
fet prou bé, per circumstàncies històriques, tots plegats, 
perquè la dictadura espanyola va durar molts anys, qua-
si..., semblava una dictadura, en el tardofranquisme. El 
dictador va morir al llit, per dir-ho així, i vam fer una 
transició –que ara no és qüestió de fer aquest debat 
avui aquí–, i una introducció a la democràcia, no? Pe-
rò el que estem parlant, això també és aprofundiment 
democràtic. Em sembla que molt rarament podrem 
anar a fer bé el que hem de fer, d’aprofundiment de-
mocràtic, sense fer això.

Perquè és veritat que tots –i ho hem de dir, tots–, ha 
de ser en plural –ha de ser en plural–..., Catalunya, eh? 
–ara parlo de Catalunya–, va legislar tard el que es-
tem parlant. Hi pot haver, per descomptat, crítiques 
als governs espanyols, que hi són; però, en tot cas, 
Catalunya fins a l’any 2010 no legisla amb relació a 
la memòria històrica, i no legisla amb relació al tema 
que ens ocupa avui de les fosses, amb decrets poste-
riors, protocols posteriors, etcètera, fins a la moció del 
2013, que, com ha dit la senyora Gemma Calvet, va 
ser aprovada per amplíssima majoria, però que hem 
incomplert –s’ha incomplert, eh? S’ha incomplert molt 
–molt–, en molts dels seus aspectes.

També en ares d’ajudar, des del nostre grup, algunes 
consideracions –com podríem ajudar. Aquí hi han al-
gunes qüestions molt concretes. Tenim legislació 
–marc normatiu català, estic parlant, eh?–, amb la Llei 
de fosses del 2010, suficient, o hem de fer alguna peti-
ta modificació per a agilització, sí o no? El nostre grup 
estaria totalment obert en això, i aquest és un tema 
important, eh? –important–, perquè pot ser un tràmit 
ràpid, de lectura única, etcètera, per descomptat, si 
s’ha de fer, eh?

Segona qüestió: el Govern de la Generalitat, de fet, té, 
per aquesta mateixa moció que Convergència i Unió 
també va subscriure, la necessitat de fer un pla d’ac-
ció; com a mínim, 2015-2020, per dir-ho així, però 
amb constància, perquè els conec per moltes altres 
qüestions, que el Banc d’ADN –o DNA, mai sabem 
com dir-ho–, del Departament de Genètica Forense de 
la UB i la Fundació Bosch Gimpera, ens dóna el crè-
dit –el crèdit científic, el crèdit tècnic. Aquest és un 
element molt important –molt important–, i, a més a 
més, especialment en medicina, això que vostès estan 
parlant és molt més quotidià, eh?, molt més quotidià i 
molt més fàcil.

Per exemple, els temes de custòdia centralitzada..., en 
fi, eh?, perquè es fa cada dia. Se sap que tenim bancs 
d’ADN ara amb relació als donants de sang; estic par-
lant de cohorts poblacionals, com poden comprendre, 
amb història clínica informatitzada, totes les persones. 
És a dir, una aportació aparentment «tonta», però, com 
que un dels temes que vostès plantegen és per respecte 
a les persones grans, com deia el senyor Heredia, que 
es poden anar morint, el més urgent és la identificació 
de qui són i tenir mostres d’ADN d’aquestes persones. 
Molt fàcil: un conveni amb el Departament de Salut. 
Sabem qui són, perquè totes estan tractades, segur, i 
tenen història clínica compartida; tenim, per tant, da-
des personals, i aquí podem fer, amb les anàlisis que 
es fan i amb moltes altres qüestions..., fer-ho molt més 
senzill, això. És més senzill, si hi ha voluntat organit-
zativa.

Ara parlo de les persones vives, dels familiars, eh? Per 
descomptat, hi ha el tema més important: l’exhumació 
de fosses, com deien, i veure quins són els elements 
per a identificació de les persones de les fosses. Te-
nim un mapa de fosses, i tenim dues fosses obertes, 
i hem de veure no només com ho fem, sinó amb quin 
pressupost, etcètera. Com deia, podem buscar des de 
mecenatge fins a, per descomptat, fons internacionals, 
etcètera.
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Però algunes qüestions concretes. Es va crear el 2014 
una comissió, que vostès no hi han fet referència –per 
part del Govern de la Generalitat, estic parlant–, una 
comissió tècnica, perquè vostè, doctora Barrot, esta-
va demanant, precisament, una comissió ad hoc per al 
que estem fent d’identificació d’ADN. Bé, segurament 
és necessari; això ho poden fer perfectament des del 
mateix grup de recerca o la mateixa Fundació Bosch 
Gimpera, perquè és un tema molt tècnic, específic. 
Però existeix una comissió tècnica, formada per dife-
rents persones, amb relació a la memòria, a la recu-
peració i identificació de les persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Vostès 
hi tenen relació? El que vostès ens han parlat, senyor 
Heredia, senyora Carme Barrot..., ells pensen el ma-
teix que el que vostès han manifestat? Aquest és un 
tema important.

I, finalment, perquè al món..., no ha passat..., el que 
estem parlant aquí no ha passat només aquí. A molts 
altres llocs s’ha fet millor, per dir-ho així. Veuríem els 
resultats polítics o socials; aquest és un altre debat. 
Però, en el nostre cas, crec que tenim suficient pers-
pectiva per dir que aquí aquest no és el debat. I, per 
tant, relacions amb la resta de comunitats autònomes? 
Algunes han exhumat més i estan més avançades que 
nosaltres –de tots colors polítics, diríem, de governs 
diferents, eh? I també amb el Govern espanyol, amb 
Europa i amb la resta del món, que també està plan-
tejant..., i Nacions Unides ho ha pres com un tema de 
dignificació dels drets humans als que aviat no tindran 
drets: uns perquè per llei de vida no hi seran, i els al-
tres perquè encara els tenim enterrats a les cunetes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Geli. Pel Partit Popular, se-
nyora García.

Eva García i Rodríguez

Moltes gràcies, senyor president. I donar la benvin-
guda, en primer lloc, al senyor Heredia i a la doctora 
Barrot..., per les seves intervencions, i també donar la 
benvinguda al públic que ens acompanya. Vostès han 
vingut a explicar un tema moltes vegades molt polè-
mic, i, fins i tot, envoltat, doncs, com deia, de certa po-
lèmica, perquè s’ha intentat, moltes vegades, polititzar 
per part de certs grups. 

Però vostès han vingut a explicar quina és la tasca del 
Banc d’ADN –de DNA– català, doncs, que es va crear 
ara fa pocs mesos. Però nosaltres som de l’opinió, i ho 
creiem, a més, fermament, que no té gaire sentit tenir 
un banc d’ADN català tenint el Banc d’ADN nacional, 
tenint el Banco Nacional de ADN Carlos III, que, a 
més, doncs, té onze anys d’història, i que, com molt 
bé deia el doctor..., el senyor Heredia –perdó, el senyor 
Heredia–, resulta que a nivell nacional s’està treballant, 
i s’està treballant força. I reconeixia..., fins i tot parla-
va de les 553 fosses exhumades, no? Però, en tot cas, 
la nostra opinió és que aquest banc de DNA hauria de 
ser centralitzat, i, per tant, que no té gaire sentit, com 

deia, tenir un banc de DNA català, tenint l’espanyol, 
nacional.

Això sí, nosaltres estem absolutament d’acord que exis-
teixi aquest banc a nivell espanyol, com existeix a 
d’altres països, també a nivell europeu, sempre que 
serveixi –sempre que serveixi– per a tots els morts 
anònims de totes les guerres que hi han hagut a Espa-
nya –de totes–: des de la Guerra de la Independència, 
la Guerra Civil, invasió francesa, cops d’estat... De to-
tes les guerres i d’ambdós costats de qualsevol guerra. 
El que no té sentit, com deia, i ho torno a repetir, sota 
el nostre punt de vista, és tenir un banc de DNA català, 
perquè hi ha catalans enterrats per tot Espanya, i per-
què hi ha gent de la resta d’Espanya enterrada a Catalu-
nya. I, en tot cas –i en tot cas–, també recordar que els 
morts, com deia, enterrats a Catalunya són de qualse-
vol lloc del conjunt d’Espanya, i molts, fins i tot, en-
terrats a Catalunya no tenen ni tan sols avui en dia  
familiars a Catalunya, no?

Per tant, i de qualsevol manera, si nosaltres..., o si hem 
de parlar de víctimes de la Guerra Civil, i, com que 
vostès hi feien referència, cal recordar que hi ha fosses 
comunes d’ambdós costats. I potser convé recordar, 
també, que hi ha tombes anònimes a tots els camps de 
batalla d’Europa –a tots–, i que no és possible preten-
dre identificar-los a tots. Ja ens agradaria, però eco-
nòmicament sostenible tampoc creiem que ho hagi de 
ser, o que ho sigui, en tot cas, no?

Nosaltres creiem que cal defensar el dret a enterrar els 
morts dignament i amb la seva identitat, només falta-
ria; però fer-ho de manera, com deia, econòmicament 
sostenible.

La doctora Barrot feia un comentari una mica ràpid, 
però sí que m’agradaria que pogués aprofundir-ho una 
mica més. Perquè l’ADN, doncs, té una limitació cla-
ra, tècnicament, atès que, si varen morir germans, co-
sins o nebots, doncs, no és possible diferenciar-los. 
Ens agradaria que fes una valoració concreta de quina 
és aquesta problemàtica i com vostès, des del seu Banc 
d’ADN, pensen solucionar-la.

Ens agradaria, també, doncs, en aquesta part final de 
la intervenció, adreçar algunes qüestions concretes..., 
que no ens han quedat prou clares, de les seves inter-
vencions, sobretot referides, per exemple, a quin és 
el seu pressupost, quins són els seus ingressos; com 
treballen; quina és la seva plantilla, a part del consell 
 assessor, de les persones, doncs, que a partir d’ara as-
sessoraran aquest Banc d’ADN català. Ens agradaria 
saber quina és la plantilla que treballa directament per 
a aquest banc, i la seva, també, possible participació 
en projectes d’investigació i assessoria. A nivell nacio-
nal això funciona; funciona, doncs, diguem-ne, amb 
projectes europeus i també de caràcter mundial, però 
ens agradaria saber, a Catalunya, com ho tenen, això, 
plantejat vostès; si es plantegen, d’alguna manera, te-
nir, doncs, una representació en projectes d’investiga-
ció i assessoria.

També, la valoració que fan vostès sobre el preu de les 
analítiques. La doctora comentava una xifra de cent 
cinquanta euros, però fins i tot també s’havia parlat 
d’un preu fins i tot de dos-cents euros. Això, aquesta 
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xifra, aquest preu, a nivell europeu, doncs, no és tan 
elevat, i, per tant, ens agradaria saber quina opinió te-
nen d’aquest cost tan alt que hi ha en aquests moments 
per fer aquestes analítiques, no?

Ja per acabar, una qüestió més concreta, també: vol-
dríem saber qui es pot beneficiar dels serveis d’aquest 
banc. És a dir, qualsevol grup d’investigació, públic o 
privat? O públic? O privat, només? O sempre que ho 
demani la persona interessada, o quan sigui aprovat 
per aquests comitès externs a què la doctora Barrot 
 feia referència? És a dir, qui pot ser-ne directament be-
neficiat? Perquè en el cas –vaig acabant, senyor pre-
sident– del Banc d’ADN nacional això està molt ben 
estipulat; això està..., diguem-ne, és públic. Tenen una 
pàgina web a què qualsevol ciutadà pot accedir. La in-
formació, els estatuts i qualsevol, diguem-ne, termini, 
fins i tot de presentació dels resultats, tot és públic, tot 
és clar, i, per tant, no hi han dubtes possibles sobre 
com es treballa. Però en el cas del Banc d’ADN català, 
que té un temps de vida de fa pocs mesos, ens agrada-
ria saber com ho poden, això, plantejar. És a dir, quins 
són els casos concrets, i, en tot cas, qui es pot benefi-
ciar directament dels seus serveis.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula el 
senyor Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Moltes gràcies. I, en primer lloc, felicitats per la tas-
ca que esteu fent, i expressar el suport total del Grup 
d’Iniciativa en aquesta tasca. Jo no faré cap pregunta, 
perquè em sembla que han quedat molt clares les ex-
posicions, i també se n’han afegit algunes, però sí que 
voldria fer un comentari polític de com interpreto la 
seva compareixença avui aquí. I és que vostès estan 
demanant que hi hagi política pública de memòria en 
un país que, dissortadament, no està fent política pú-
blica de memòria. Aquest és el problema de fons.

Estem parlant d’una cosa que ens hauria  d’avergonyir, 
com a diputats i diputades, que és que una moció apro-
vada fa un any i dos mesos..., vostès hagin hagut de re-
córrer fins i tot al Síndic de Greuges per intentar instar 
que s’hi donés compliment, quan estan demanant que 
es compleixi una cosa que aquest Parlament ha apro-
vat. Jo crec que això és prou significatiu.

Bé, jo crec que també valdria la pena recordar que 
aquest any 2015 farà quaranta anys de la mort del dic-
tador, del general Franco, i que ens trobem en un con-
text, primer, de l’Estat espanyol, en què la política pú-
blica de memòria és fins i tot contrària a aquest nom; 
en què es manté el Valle de los Caídos com a vergonya 
per a tots i per a tota Europa; en què es nega el retorn 
d’una part dels «papers de Salamanca», que consideren 
que són seus «por derecho de conquista», o en què s’in-
tenta diluir la càrrega democràtica que té un fet signi-
ficatiu, que és que tots els morts de totes les guerres i 
tots els morts de la Guerra Civil són morts respectables, 

que mereixen respecte, però mai podem oblidar que una 
part d’aquests morts van morir per defensar les llibertats 
democràtiques, i que, durant molts anys –tota la dictadu-
ra franquista–, aquestes famílies que han tingut morts o 
desapareguts han estat maltractades i humiliades, men-
tre que els altres morts eren considerats com a dignes 
d’elogi i de protecció.

Per tant, quan algú parla que amb coses com aquestes 
estem intentant reobrir ferides..., amb aquestes coses el  
que s’està intentant és tancar ferides que avui encara 
estan obertes en aquest país i que per a molta gent, i per 
a moltes famílies, són una ferida quotidiana, a la qual 
l’Administració no li ha donat la reparació que calia.

A Catalunya –i vostè hi ha fet referència, senyor He-
redia–, disposem d’un marc jurídic prou positiu. Ens 
va costar molt, però ho vam aconseguir, introduir en 
l’Estatut, com un principi rector de l’activitat de la Ge-
neralitat, el tema de la memòria democràtica. Tenim la 
Llei del memorial i tenim la Llei de fosses. Si la Llei 
de fosses es considera que s’ha de rectificar..., o modi-
ficar-ne algun article, nosaltres, cap  inconvenient; es-
tem disposats a impulsar les mesures que calguin. 

Ara, també, jo em sento obligat a dir que, per desgrà-
cia, des de l’any 2010 aquest marc jurídic no s’ha utilit-
zat a fons, i no hi ha hagut política pública de memòria 
des de l’any 2010. Des del 2010 al 2012, de forma in-
acceptable, però es podia entendre que el suport del 
PP a Convergència i Unió pogués condicionar-ho; des 
del 2012, nosaltres no entenem –no entenem– què ha 
passat. No ho entenem, perquè ja no hi ha el suport i el 
condicionament del PP; el suport ha estat d’Esquerra 
Republicana. Esquerra Republicana, fins i tot, va pre-
sentar aquesta moció, però ens trobem que això no ha 
tirat endavant. I, per tant, ens sembla que ara podríem 
fer coses. Com que la notícia és recent, que la legisla-
tura continua fins al 27 de setembre, tenim uns mesos 
per fer coses.

Una primera cosa que tenim per fer són els pressupos-
tos del 2015. Jo vull posar de manifest que, des del 
punt de vista meu i del meu grup, el Memorial Demo-
cràtic, la política pública de memòria, és una estruc-
tura d’estat. I, per tant, si cal potenciar les estructures 
d’estat, o construir-les quan no hi siguin, ara també te-
nim la possibilitat, durant aquests mesos, de reformar 
allò que s’ha fet de forma insuficient en matèria de po-
lítica pública de la memòria.

Els pressupostos del 2015 en matèria de política pública 
de memòria són una vergonya. Es continua mantenint 
en la misèria, congelada, l’aportació al Memorial De-
mocràtic; és insuficient l’aportació al Museu de l’Exili; 
és insuficient l’aportació al Consorci de la Batalla de 
l’Ebre. I, en aquest cas, jo vull indicar als grups par-
lamentaris que el meu grup parlamentari ha presentat 
onze esmenes als pressupostos del 2015, que ara ja sa-
bem que podrem discutir, i els demano que s’apuntin 
l’esmena 48, de les presentades per Iniciativa - Esquer-
ra Unida, perquè diu que demanem que s’incrementin 
els recursos destinats, entre altres coses, a atendre les 
peticions de les víctimes de la Guerra Civil i a la lo-
calització i la identificació de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura. 
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Perquè aquí fan falta dues coses: voluntat política i re-
cursos. El marc jurídic el tenim; la gent interessada 
a tirar endavant, com vostès, existeixen; les entitats 
memorialistes –a les quals aprofito per saludar–, exis-
teixen i «apreten». Però durant aquests darrers temps 
han faltat voluntat política i recursos. I nosaltres, avui, 
el que voldríem és que aquesta compareixença seva 
marqués un punt d’inflexió, en el sentit que hi hagi vo-
luntat política de qui governa i voluntat política dels 
grups parlamentaris, i recursos, que s’han de traduir, 
forçosament, en el pressupost del 2015.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup de Convergència i Unió, se-
nyor Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, senyor president. També, gràcies al senyor He-
redia i a la senyora Barrot per la seva compareixença, 
per la feina que estan fent. Aquest grup parlamentari 
els coneix bé, els ha anat seguint per tots els mitjans de 
comunicació..., i per la seva activitat, i per les xerrades 
que han fet arreu del territori, i en les quals nosaltres hi 
hem intentat estar presents, en les que hem pogut. Jo, 
personalment, vaig assistir a la de Manresa, i em vaig 
sumar al seu projecte; però em consta, doncs, que d’al-
tres persones del nostre grup parlamentari i de la nostra 
formació política els han anat seguint.

Deixi’m remarcar..., deixi’m començar aquesta inter-
venció també saludant les entitats que avui ens acom-
panyen, i també felicitar-los per aquesta iniciativa, que 
ja fa temps que estan duent a terme. Som coneixedors 
que no..., que és un tema difícil, que és un tema que no 
els ha estat fàcil, i, per tant, doncs, el seu ímpetu està 
fent que hagin avançat amb molts esforços.

També, però, deixi’m remarcar, i contràriament al que 
s’ha dit aquí..., és la feina positiva que nosaltres ente-
nem que està fent el Govern de la Generalitat quant a 
les persones desaparegudes. Només a tall d’exemple, 
m’agradaria comentar les actuacions que  s’emmarquen 
dins la moció aprovada en el Ple del Parlament, que 
nosaltres entenem que sí que s’hi ha donat compli-
ment, però ens agradaria remarcar el que s’ha fet, 
doncs, aquest últim any quant a la memòria històrica.

En data 1 d’octubre es va posar a disposició la web, i 
és plenament operativa, aquesta web de mapa de fos-
ses de Catalunya. En aquesta web, que es va actualit-
zar també aquest mes de desembre, s’han localitzat..., 
hi han localitzades 340 fosses, cent tres més fosses 
que en l’última actualització del 2010.

L’actuació de la serra de Riés és una actuació impor-
tant. La Generalitat, per primer cop, farà en aquest in-
dret, doncs, una campanya de prospecció, localització 
i anàlisi de restes humanes de la Guerra Civil íntegra-
ment sufragada per la Generalitat. I sí que és cert, com 
ha dit el senyor Heredia, que en el comunicat que surt, 
el comunicat de premsa que surt, es deia, doncs, que 
cada any s’actuaria en una actuació. Jo, que vaig assis-

tir a la roda de premsa..., em sembla que aquest any no 
es va dir, sinó que el senyor Miquel Puig, que és qui va 
fer la presentació d’aquesta actuació, d’aquesta impor-
tant actuació, que nosaltres entenem que és l’inici per 
fer les coses més ben fetes, doncs..., es va dir que, se-
gons les disponibilitats pressupostàries, enteníem que 
s’havien d’anar fent aquestes actuacions.

Aquestes actuacions es realitzen d’acord amb el co-
mitè tècnic, que, com algun altre grup parlamentari..., 
s’ha dit, existeix un comitè tècnic per a la recuperació 
i identificació de persones desaparegudes, i, per tant, 
és una primera actuació molt important, que ve ja a 
donar forma a aquestes actuacions més experimen-
tals, més esporàdiques que s’havien fet a Puigventós 
i a Gurb.

També, per part del Govern, es continua gestionant el 
centre de persones desaparegudes, i, com s’ha dit, hi 
ha més de 4.600 persones censades.

Ara deixi’m, però, centrar-me en el Banc d’ADN, que 
vostès..., i en la moció del Parlament. Com ha expo-
sat la senyora Calvet, ella va validar la presentació 
d’aquesta moció, però tots els grups parlamentaris vam 
intentar, doncs, posar-hi la nostra visió, i en ares del 
consens. Nosaltres –aquest grup parlamentari–, com 
diu la moció, entenem que el Parlament sí que està do-
nant suport a la creació d’aquest Banc d’ADN, com a 
banc genètic, i, per tant, aquest grup parlamentari, pe-
rò, en general, el Parlament, els està donant suport.

També, però, aquest grup parlamentari, com dic, està 
donant..., veu bé el que està fent el Govern en aquest 
sentit per tal de crear un banc d’ADN totalment pú-
blic, que, després, per si de cas..., s’hauria de parlar, 
doncs, de quina relació tenen amb vostès, o quin tipus 
de complementarietat es podria fer.

Què està fent el Govern, pel que nosaltres tenim en-
tès? Què està fent el Govern? El Govern, doncs, ha 
contactat amb el senyor Jaume Bertranpetit, que és 
un catedràtic de biologia de la universitat, de la UPC. 
D’acord amb el comitè tècnic, s’entén que era positiu 
demanar l’opinió d’aquesta persona, que és un dels 
millors genetistes que hi ha, com ho poden ser, doncs, 
vostès mateixos, l’equip de la senyora Barrot. I aquest 
senyor, doncs, i el seu equip disposen de l’última tec-
nologia, que ens permetria avançar a passos gegantins 
en aquest Banc d’ADN que tots desitgem que es pugui 
portar a terme.

Es tracta de veure si podem utilitzar unes  tecnologies 
que van sortint, que suposo que són les tecnologies molt  
avançades a què també es referia la senyora Barrot, 
per tal de fer l’anàlisi de les ADN de les restes anti-
gues per poder-les creuar amb els teixits de persones 
vives, i, si això és possible, doncs, tota aquesta iden-
tificació de persones desaparegudes podria donar un 
salt molt important, com dic. Aquestes noves tecnolo-
gies es coneixen –també ho he seguit pels mitjans de 
comunicació, com ho ha enfocat el Govern–, doncs..., 
unes tècniques de seqüenciació massiva d’àcids nu-
cleics anomenades «de nova generació», i aquí m’agra-
daria preguntar-li a la senyora Barrot si són aquestes 
noves tecnologies a què vostè també es referia –i per-
doneu si no ho he dit..., que no ho he dit bé.
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El que sí que ha fet el Govern, i sabem que vostès ho 
coneixen, és que ha enviat una primera carta a les 
4.600 persones censades, en la qual, és veritat, se’ls 
demanava el consentiment, perquè així ho deia la mo-
ció del Parlament, també, que això –aquesta prime-
ra carta per informar del Banc d’ADN– s’havia de fer 
d’acord amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des, i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el 
Govern han considerat, doncs, que, per fer-ho bé, pri-
mer s’havia de demanar l’autorització, el consentiment 
als familiars per informar-los d’aquesta iniciativa. Ens 
consta, des del Govern, que la resposta ha estat massi-
va; hi ha hagut moltíssima gent que s’ha ficat en con-
tacte amb el departament, i, per tant, des d’aquest grup 
parlamentari també li demanem al Govern, doncs, que 
ben aviat es doni a conèixer aquest banc públic, ara 
que tenim el consentiment de les famílies que ja volen 
rebre informació.

Avui no ho han explicat aquí, però sí que, de l’última 
intervenció que van fer vostès a TV3 –i perdoneu ara 
que em refereixi més a TV3 que no pas al que s’ha dit 
avui aquí pròpiament–, semblava, doncs, que vostès 
tenien interès, o consideraven..., no coneixien de pri-
mera mà aquesta iniciativa que estava fent el Govern, 
però que sí que n’havien tingut coneixement. I, per 
tant, doncs, a veure si, com he dit abans, hi ha alguna 
proposta de com es podria complementar el que estan 
fent vostès amb el que està fent la Generalitat, fins allà 
on coneixen. I, com dic, a la senyora Barrot li pregun-
taria si aquestes noves tecnologies que he dit són les 
que també vostès –el seu equip– utilitzen i utilitzarien.

I, per últim, nosaltres entenem que la moció del Parla-
ment s’ha intentat complir, entenem que s’ha complert. 
I sí que..., el matís que jo crec que és important és que 
la moció del Parlament deia que el Parlament donava 
suport a la seva iniciativa, i que donava suport al seu 
protocol, entre la Fundació Bosch i Gimpera en con-
cret..., però sí que el Govern no es limitava només a 
donar suport en aquest protocol, sinó, doncs, que al 
que s’instava el Govern era a diferents aspectes, però, 
en aquest cas, no només s’instava el Govern a donar 
suport a aquest protocol, si bé..., que aquest protocol 
sí que era suportat i..., donat suport per la mateixa ins-
titució del Parlament. Però això és un matís molt con-
cret, i, per tant, nosaltres entenem que la moció del 
Parlament sí que, a grans trets, s’ha complert.

Com dic, moltes gràcies pel que esteu fent. Estem se-
gurs..., i reclamarem al Govern, i també els ho dema-
nem a vostès, que intentin, doncs, que hi hagi encara 
més relació de la que teniu amb el Govern, i a veure si 
entre tots podem donar l’empenta definitiva en aques-
tes polítiques de memòria i en aquestes necessitats, 
que tots creiem que hi són.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Bonvehí. Ara, per donar res-
posta a les qüestions plantejades, senyor Heredia, 
 senyora Barrot, disposen d’un temps aproximat de 
quinze minuts.

Roger Heredia Jornet

Bé, moltes gràcies per les preguntes. Intentarem res-
pondre-hi de la millor manera, sectoritzant primer per 
l’ordre cronològic en què han anat apareixent.

Bé, en resposta, doncs, al Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana, dir..., què és necessari, què pot aportar 
el Parlament de Catalunya al projecte del Banc d’ADN? 
El que ha d’aportar el Parlament de Catalunya és donar 
compliment íntegre a les mocions i resolu cions aprova-
des, així com, ho he dit abans, als informes de Nacions 
Unides, i d’una manera molt senzilla: creant un pro-
jecte de país. S’ha de crear un projecte de país, com he 
dit abans, amb el qual s’ha de vincular Administració 
pública, amb els seus departaments implicats, que po-
drien ser perfectament Governació,  Cultura, Sanitat, 
Justícia i Interior –aquests departaments multidiscipli-
naris–..., relacionats amb les universitats de Catalunya 
–no amb la Universitat de Catalunya, amb les universi-
tats. Fer un projecte de país, ho repeteixo. També amb 
la societat civil, i amb l’entitat de memòria. Aquesta 
és..., això és fonamental per construir unes polítiques 
públiques de memòria adequades a l’any que estem vi-
vint, l’any 2015, i a un país amb democràcia i que for-
ma part de la Unió Europea.

A la pregunta, també, de què poden fer a nivell inter-
nacional per ajudar-nos amb el Banc d’ADN, doncs..., 
primer, la gent que porta anys i anys als països, els 
organismes que estan exhumant les fosses amb total 
normalitat, han de ser el reflex, han de ser el mirall 
d’aquestes polítiques públiques de memòria catala-
nes que nosaltres hem d’agafar. I aquestes polítiques 
públiques han d’anar centrades en la identificació de 
les fosses –ho repeteixo, identificació. La dignificació 
ja la farem després. I aquestes són les polítiques pú-
bliques que han portat els països a nivell mundial a 
fer-ho bé, i crec que nosaltres, doncs, hem de seguir 
aquest tipus de decisions.

En resposta al Grup Parlamentari del Partit Socialista 
de Catalunya, a la senyora Marina Geli, doncs, dir que 
creiem que cal modificar la Llei de fosses. S’ha de fer 
una reforma legislativa dient que aquesta..., amb l’únic 
objectiu d’exhumar sistemàticament totes les fosses 
que tenim a Catalunya. És molt important el tema sis-
temàtic, que es el que diu el dret internacional i Na-
cions Unides, però també l’hem de reformar per fer 
les coses amb rigor, com és l’actualització del mapa 
de fosses. S’ha de fer amb rigor, agafant estudis dels 
centres d’estudis a nivell català, de les entitats de me-
mòria, i d’aquesta manera, doncs, fer una reforma ade-
quada a l’any 2015, ho repeteixo, amb el reflex de les 
lleis potents que a nivell mundial emparen els governs 
a fer l’exhumació i la identificació amb tota normalitat.

No se si m’he deixat res. També, amb relació a la pre-
gunta que ha fet del comitè tècnic de fosses, la veritat 
és que existeix, però en cap moment ha tingut relació 
amb nosaltres, ni se’ns ha invitat a ser-hi presents, te-
nint en compte el treball que hem fet fins ara; creiem, 
un treball de país, un treball per sumar, un treball per 
construir. I creiem que el mínim que poden fer és in-
vitar-nos, ni que sigui com a oients, per saber, doncs, 
quines són les polítiques reals, i que no hàgim d’assa-
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bentar-nos per la premsa del que s’està fent en aquesta 
línia de treball.

També ha preguntat si tenim algun tipus de relació 
amb les comunitats autònomes. La veritat és que no. 
De moment, com a impulsors del Banc d’ADN, com 
pot veure, som les tres persones que estem aquí as-
segudes. Nosaltres tenim les nostres feines per gua-
nyar-nos la vida, i dediquem tot el nostre temps lliure 
per poder-ho fer. Ja ens agradaria, doncs, conèixer el 
que s’està fent a nivell de comunitat autònoma i a ni-
vell internacional. Però, bé, estem oberts al fet que es 
creïn convenis de col·laboració –amb el Banc d’ADN, 
amb al Fundació Bosch i Gimpera i amb la Universitat 
de Barcelona– amb totes les universitats a nivell espa-
nyol, mundial, i amb les fundacions, i amb governs, 
per poder, doncs, construir un objectiu comú, que és 
impulsar el Banc d’ADN català de la Universitat de 
Barcelona.

En resposta al Partit Popular, primer, remarcar, doncs, 
que s’ha parlat del Banc Nacional d’ADN, que crec que 
potser ho podrà ampliar, quan acabi jo la meva inter-
venció, l’experta genetista, la doctora Carme Barrot. 
No, jo li puc aportar... En sé l’existència, però tampoc 
no sé el que estan fent. El que sí que sé, doncs, que a 
nivell nacional, si la feina l’ha fet algú, han estat les 
entitats de memòria. És a dir, remarcar que, per quart 
any consecutiu, el Govern central ha eliminat les aju-
des econòmiques a les entitats de memòria. Crec que 
és un reflex de quines són les línies del partit que vos-
tè representa en aquest aspecte, i remarcar que, si s’ha 
fet feina, ha estat gràcies a les entitats de memòria.

I li ho explicaré molt senzillament. A la Llei de me-
mòria estatal, de memòria històrica, el pes recau so-
bre les famílies. És a dir, l’única funció que té l’Estat 
és donar el consentiment administratiu, és a dir, do-
nar el permís per fer-ho, i després tindre el permís ju-
dicial per poder actuar. Quan es té aquest conjunt de 
permisos, les entitats i els particulars, pel seu compte, 
han de buscar recursos –privats, no públics, perquè no 
n’hi ha– per poder-ho fer. És a dir, remarcar una altra 
vegada les dades de l’associació per a la memòria his-
tòrica espanyola, que tota aquesta feina que estan fent 
durant els catorze anys és amb ajudes que han pogut 
rebre de fons internacionals, ajudes privades de parti-
culars que creuen que és vital fer-ho, i, doncs, reflec-
teix una mica tot això.

També vostè ha comentat que aquí és un..., el tema 
dels bàndols, no? El tema... El Banc d’ADN és un banc 
que dóna compliment al dret internacional, a les per-
sones. Aquí no parlem de bàndols; aquí parlem de 
persones, éssers humans, amb pares, amb tiets, amb 
amics, amb familiars directes desapareguts. I això és 
un projecte de país, per identificar-los. Nosaltres no 
diferenciem..., de bons i dolents. És un projecte d’estat 
per recuperar la dignitat d’aquestes persones que van 
morir, la majoria injustament, però, en tot cas, s’han 
de programar polítiques per poder recuperar-los i tor-
nar-los a les seves famílies. No sé si... Bé, no sé si ho 
he respost tot.

En resposta al Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, el senyor diputat Bonvehí ha remarcat una sè-

rie de dades que jo anteriorment ja havia valorat. És 
a dir, és cert, el Govern ha presentat aquesta actualit-
zació del mapa de fosses. Jo he estat molt contundent 
dient que hi manca rigor, al fer aquesta actualització. 
També és cert que hem tingut coneixement de la serra 
de Riés, aquesta actuació que es farà breument, però 
crec que ha de ser un primer pas, un petit pas; això és 
un petit pas davant del gegant, de la magnitud gegan-
tina de la problemàtica de fosses que tenim a Catalu-
nya. Aquest és l’inici d’un projecte de país, que no es 
pot quedar en l’obertura sistemàtica d’una fossa anual, 
sinó que ha de continuar creant ponts de comunica-
ció per fer-ho possible. És a dir, hem de ser construc-
tius. És un inici, però hem de ser reals, o hem de ser 
conscients de la problemàtica que tenim a Catalunya a 
aquest respecte.

També ha parlat del comitè tècnic, i, com també he 
respost abans al Grup Parlamentari dels Socialistes, 
en cap moment a nosaltres se’ns hi ha invitat, ni se’ns 
ha informat del que s’està fent, doncs, o del que s’està 
movent en aquest aspecte.

I també m’agradaria remarcar... Vostè ha explicat que 
han contactat, per part del Govern, amb el senyor 
Bertranpetit. M’agradaria saber, també, quins crite-
ris han tingut per seleccionar aquesta persona, conei-
xent, doncs, que, com que tenim una moció aprovada 
al Parlament de Catalunya, una moció que ens va do-
nar suport per àmplia majoria parlamentària a la Fun-
dació Bosch i Gimpera i la Universitat de Barcelona a 
promoure aquest Banc d’ADN..., i ens sorprèn, la ve-
ritat, que, tenint excel·lents professionals, i, ho repetei-
xo, amb una moció aprovada, anem a buscar, doncs, 
gent a altres universitats.

Ho repeteixo: això ha de ser un projecte de país, i no 
s’ha de sectoritzar. S’han de vincular universitats amb 
Administració pública i societat civil.

I crec que, per acabar, és cert, vostè parla de TV3. Vam 
tindre una resposta massiva de la gent, vam col·lapsar 
les línies de TV3, i això és resposta inequívoca que la 
gent no està informada. Si la gent està informada, no 
trucaria a TV3 demanant què és això del Banc d’ADN. 
Si tinguéssem..., haguéssem donat compliment íntegre 
a les mocions aprovades, ara mateix estaríem parlant, 
doncs, potser, que aquell dia a TV3 hauria trucat..., al-
guna trucada petita per demanar informació.

I sense gaire més, li passo la paraula a la doctora Car-
me Barrot, perquè contesti preguntes concretes de cai-
re científic a què jo no puc respondre.

Carme Barrot Feixat

Gràcies. A veure, per començar, m’ha parlat la senyo-
ra Geli d’un conveni amb Salut. M’encantaria, la veri-
tat, m’encantaria poder-lo fer, perquè ens trobem amb 
un problema molt greu, i és que trobem gent arreu de 
tot Catalunya que, per desplaçar-se fins a Barcelona 
per obtenir la mostra..., ens costaria. Poder aconseguir 
un conveni ens aniria molt bé, perquè aquest despla-
çament, doncs –són gent gran– costa. I a vegades, in-
clús, el que hem fet és demanar si, voluntàriament, a 
algú que fa una extracció, pot treure un tub de més i 
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aportar-nos-el. El problema és que llavors l’infermer 
es troba..., dius: «Ostres, és que potser a mi em cau un 
“puro”, em renyen per haver fet això d’estranquis.» Te-
nir el conveni m’encantaria, perquè això ens la facili-
taria molt, la feina. Estaria molt bé.

Tenim relació amb altres comunitats autònomes? Di-
rectament amb altres bancs, no; però sí que tenim re-
lació amb d’altres persones que estan treballant  també 
en genètica forense i en identificació, perquè per la 
nostra feina, pel nostre tarannà que hem anat tenint 
des del departament, sí que estem en relació amb altra 
gent. L’exemple més clar és amb els que tenim potser 
una mica més de relació, que són la gent de Santiago 
de Compostela, el grup del doctor Ángel Carracedo, i 
també amb Alacant, amb la senyora Susana Jiménez; 
amb la doctora –perdó– Susana Jiménez. O sigui que 
hi podem tenir relació. A partir d’aquí, coneixem gent 
a d’altres llocs amb qui també podríem acabar-nos re-
lacionant, i tenir més extensa aquesta xarxa.

Em parla del Banc d’ADN de la Carlos III. És un banc 
una mica, en el meu estat..., en què no sé exactament 
què fan; amb perdó, però és així. El problema és que 
a mi m’ha telefonat gent de Salamanca demanant-me 
per participar al banc, i jo els he dit, dic: «Escolti, és 
que vostès tenen aquest.» Diu: «No contesten.» Dic: 
«No sé què dir-li. No ho sé.» El que jo sí que sé és 
que hi ha un banc d’ADN espanyol, però és un banc 
d’ADN a nivell criminal, del Ministeri d’Interior. I en 
aquest Banc d’ADN del Ministeri d’Interior els desapa-
reguts de la Guerra Civil no hi entren, ni els desapare-
guts durant la dictadura tampoc hi entraran. Són mostres 
que, aquestes, estan només..., accepten mostres de desa-
pareguts de fa..., de vint-i-cinc anys cap endavant; més 
tard de vint-i-cinc anys no les accepten.

Em diu de poder acceptar i fer determinacions d’altres 
guerres. Per mi, de guerra de secessió i aquests... Fa 
poc ens vam assabentar –no he trobat l’article, m’en-
cantaria trobar-ne publicacions– que als Estats Units 
estan fent identificacions de la Guerra de Secessió. Jo 
puc anar a fer identificacions d’allò? Ja no és només a 
nivell tècnic, de poder, a nivell d’identificació,  tornar 
una persona; a nivell tècnic, per mi, com a investiga-
dora, m’encantaria intentar-ho. És que jo firmo po-
der-ho fer.

No demanem requisits. Només demanem que sigui un 
desaparegut, en el nostre banc. No preguntem ni de 
quin bàndol, ni res. «Té un desaparegut? Vostè m’in-
teressa, perquè jo el que vull és...» Miro la persona. 
No pregunto si eren dels rojos, dels nacionals, de..., de 
quin color polític és. No els ho pregunto; jo no..., és 
una dada que a mi no m’interessa per a res. Només 
m’interessa saber que hi ha un desaparegut en aquella 
família, i prou.

En el cas dels germans, cosins, nebots, és cert, és una 
complicació. En les tècniques que estan utilitzant-se 
actualment –jo sempre parlo a nivell judicial, perquè 
és on els nostres informes, fins que no vam començar 
el banc, tenien cabuda–..., havíem de tenir una certesa 
molt elevada. I en aquests grups de germans, cosins, 
aquesta certesa no era tant del cent per cent com arri-
bava a ser en els casos de pares-fills.

Com bé diu el senyor Bonvehí, és cert que les tècniques 
avancen, i aquesta seqüenciació massiva n’és una. Però 
és que l’ADN sempre el seqüenciem; és la forma que 
tenim de treballar, sigui per una metodologia, sigui per 
una altra. I el que intentem és fer una seqüencia ció mà-
xima, i com més seqüenciem, més informació tenim, 
tant de l’ADN de referència com de l’ADN de mostra 
de la que volem fer. Això..., és on anem.

Jo, en el cas del senyor Bertranpetit, sé que és antropò-
leg, sé que treballa, sobretot, jo he vist, en antropolo-
gia; en genètica, en els últims articles, no... Sé que ha 
treballat coses del mitocondrial. Bé, col·laboracions, 
sempre es poden fer.

Són les tècniques amb què jo intentaria aconseguir lla-
vors fer la part dels germans, cosins i nebots; és aques-
ta part, que és la que ens costarà més –que és el que jo 
dic–, que és la que ens pot resultar més cara; però és 
on anirem. Jo sé que al Japó, per exemple, s’estan po-
sant tècniques que estan fent seqüenciacions a nivell 
de nucleòtids, de SNP, i que aquesta és amb la que es-
tan obtenint la informació necessària perquè després, 
a nivell matemàtic, les relacions..., les probabilitats que 
aquelles dues persones et diguin si són germans o si 
són cosins són molt més altes que no amb les tècni-
ques que han estat fent servir, que estem fent servir ja 
de forma judicial en aquests moments. Però és que es-
tan..., són tècniques en prova.

Per tant, col·laborar, posar..., que aquestes tècniques 
puguin arribar a aquest grau de fiabilitat, i que en al-
gun moment –ja no només a identificar els morts de 
la guerra, sinó a nivell judicial–, ens puguin ser útils, 
perfecte. És un estudi que podem ampliar, i podem 
ajudar la societat a arribar a identificar d’una forma 
molt més àmplia..., acceptat perfectament per poder- 
ho arribar a fer.

Senyor Bonvehí, a mi el que em molesta una mica 
és que em digui que volen crear un banc públic..., el 
banc d’ADN públic. És que el nostre és públic. No és 
privat, és públic. Estem a la Universitat de Barcelo-
na, és un servei públic. És un servei que estem duent 
a terme des de fa molts anys. El que en aquests mo-
ments estem cobrant..., aquests cent cinquanta euros, 
és el mínim, i és només per extreure ADN. A nivell 
europeu, quan vaig fer el..., mirar què és el que s’esta-
va cobrant per fer aquestes tècniques, per fer obtenció 
d’ADN eren dos-cents euros; i per fer el perfil genètic, 
per identificar, estaven cobrant dos mil euros. Clar, jo 
vaig pensar, dic: «A les famílies no els puc cobrar dos 
mil euros. Això és impossible.»

Això, hem d’esperar i veure què tenim, i com podem, 
i com..., quins marcadors ens poden ser més útils per 
abaratir els costos el màxim possible, però amb un 
tractament en conscient. Per això, també, els comitès. 
El nostre comitè, que serà un comitè de científics que 
ens parlen sobretot a nivell genètic, d’acord? Però, per 
això, el nostre comitè personal. Res a veure amb el co-
mitè aquest que parlàvem de fosses; això serà una al-
tra cosa. El nostre és un comitè per al nostre banc, per 
assessorar-nos en el moment que fem..., dius: «Doncs, 
mira, tenim aquestes possibilitats. Aquesta ens pot re-
sultar més barata, aquesta és la que ens pot donar més 
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bons resultats en aquests moments. Tireu per aquí.» 
O: «No, mira...» Que sigui una mena de suport en el 
moment dels nostres propis dubtes.

Diria que ho he contestat tot, em sembla. No sé si m’he 
deixat alguna cosa. Si no, disculpin. Però aquesta és la 
nostra intenció, i donar, sobretot, un servei a aquestes 
persones que tenen aquests desapareguts, i poder-los 
arribar a identificar.

Moltes gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies, senyora Barrot; moltíssimes grà-
cies, senyor Heredia. També a totes les persones que 
avui els han acompanyat. Crec que ha estat una com-
pareixença interessantíssima, que ens ha ajudat molt 
a tots.

Als membres de la comissió els proposo aixecar la 
sessió quinze minuts, per intentar ordenar totes les es-
menes i totes les votacions, i reprenem amb les vota-
cions de l’Aran.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i dos 
minuts i es reprèn a un quart de dues i catorze minuts.

El president

Molt bé, doncs, reprenem la sessió.

Proposició de llei
del règim especial d’Aran (elaboració del  
dictamen) (tram. 202-00055/10)

Reprenem la sessió amb el darrer dels punts de l’or-
dre del dia, que és la votació del Dictamen de la Llei 
del règim especial de l’Aran. Encara falta algun... Ara 
ens pujaran més còpies del guió de votacions, si al-
gun grup no en disposa. En tot cas, no sé si els grups 
voldran intervenir o no, si li demanem simplement al 
relator que faci una breu exposició prèvia a les vota-
cions...

(Pausa. Veus de fons.)

Sí? Doncs, intervenim tots. Com ho fem per al relator? 
(Pausa. Veus de fons.) D’acord, doncs. Li demanaríem 
al senyor Moga que, com a relator, fes una breu pre-
sentació de l’informe.

Àlex Moga i Vidal

Bé, bon dia. Gràcies, president. Diputats, diputades... 
Sajarè d’èster brèu, perque creigui qu’eth motiu d’ex-
plicacion dera lei a d’èster en Plen deth Parlament, mès, 
en tot cas, coma relator explicar e dar es gràcies a to-
ti es components e a toti es ponents dera ponéncia, pe-
ra  especiau sensibilitat qu’an mostrat respècte ath hèt 
diferenciau e singular qu’a era Val d’Aran e dant com-
pliment ar Estatut en vigor, que manaue e  «mandataue» 
d’aprovar e d’actualizar eth regim especiau dera Val 
d’Aran, e, en tot cas, arregraïr-les-ac un viatge mès.

Èm dauant de dues centes trenta esmendes, des quaus 
aué en moltes i aura un supòrt majoritari, en ues au-
tes unanime, e ues autes demoraràn totaument reser-
vades entath Plen. Demore practicament barrat eth 
tèxte dera proposicion de lei, a excepcion d’un punt, 
qu’atau auem convengut toti es membres, qu’ei eth 
sistèma d’eleccion de conselhèrs, qu’aguest demorarà 
enquiath dia deth Plen en negociacions, debat e refle-
xion, tà que i pogue auer un posicionament definitiu 
damb era votacion des esmendes en Plen.

Jo reitèri er arregraïment a toti e totes, a totes e a to-
ti es ponents qu’an format part, pera sensibilitat, peth 
trabalh e pera disponibilitat qu’an agut en ores qu’a 
viat ges non an estat es milhors.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs, obrim un torn de tots els grups. 
En tot cas proposaria fer dos minuts, d’acord? (Pausa.) 
Doncs, senyor Cosconera, pel Grup d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

Josep Cosconera Carabassa

Sí. Gràcies, president. Bé, doncs, avui, com no podia 
ser d’altra manera, estic altament satisfet, altament sa-
tisfet d’haver fet aquesta proposta de llei, una llei que 
ens ha d’ajudar que l’Aran encaixi una mica més amb 
Catalunya, i, en definitiva, que doni als aranesos més 
benestar..., i se sentin, també, més recolzats per part 
de Catalunya.

Per part nostra, hem intentat ser el màxim..., establir 
els màxims consensos possibles perquè tiri endavant 
aquesta llei. És cert que últimament hem fet unes ses-
sions maratonianes, que potser haurien hagut de ser 
més pausades, però també les circumstàncies ens hi 
portaven.

Per part nostra, dir-vos també que intentarem de con-
sensuar el tema electoral –el tema electoral–, que pot-
ser és l’única pota que encara no ha tingut el màxim 
consens.

I donar les gràcies, per descomptat, doncs, als tècnics: 
als tècnics del Parlament que ens han ajudat, als tèc-
nics del meu grup, que m’han ajudat, també, i, per 
descomptat, a tots els compareixents, que ens van en-
senyar una mica més la realitat d’Aran.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Socialista, senyor Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Bé, per 
part del Grup Socialista, evidentment, reiterar l’agraï-
ment a tots els treballadors, tècnics, als portaveus dels 
grups parlamentaris de la ponència.
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I, bé, dit això, evidentment, hem intentat, doncs, que 
sortís..., presentar esmenes, i entrar a negociar i trans-
accionar, per tal que sortís una bona llei, i per tal que 
fos una eina útil, amb els recursos necessaris per al 
progrés de l’Aran i els aranesos.

Dit això, a nivell de procediment, sí que voldríem 
també dir aquí que, bé, nosaltres hem trobat a faltar 
temps; més temps, i més negociació, més transacció, 
i, per tant, que hauríem pogut prendre’ns-ho amb una 
mica més de calma, perquè hi han hagut moltes corre-
disses, i, per tant... Evidentment, hi ha un part troncal 
a la qual ens hi sumem, però sí que, fins i tot després 
d’aquesta votació, doncs, aquí hi ha, bé, alguns temes 
importants que encara cal abordar.

El tema de la llengua, ja, doncs, mira, ho hem anat 
transaccionant, i hem arribat a acords. En el tema del 
finançament hi ha un acord, una transacció, també, de 
mínims. Però sí que, evidentment, fer notar que el sis-
tema electoral, doncs..., el més calent està a l’aigüera, 
i així ho vull dir i que consti, que cal treballar-ho molt 
més.

Lamentar, per part del Grup Socialista, doncs, que 
trenta-quatre esmenes no han estat acceptades, eh?, i, 
per tant, havíem fet molta feina; no hem arribat a trans-
accionar, i, per tant, segurament que decauran. En tot 
cas, nosaltres les mantindrem també vives per tal de 
continuar-les defensant el dia del Ple.

Per tant, agrair la feina de tothom. Esperem que puguem 
seguir trobant-nos per intentar, doncs, concretar alguns 
temes que encara estan deslligats, i, evidentment, reite-
rar el nostre compromís amb la gent de l’Aran, amb les 
institucions, i, per tant, amb aquestes ganes d’intentar 
poder aprovar aquesta llei, i que sigui una eina amb els 
recursos necessaris per tirar-la endavant.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ordeig. Pel Partit Popular, se-
nyora López.

Dolors López Aguilar

Sí. Moltes gràcies, president. Des d’aquest grup par-
lamentari hem col·laborat des d’un primer moment 
per tal que aquesta llei fos una llei útil per als arane-
sos, una llei útil per a tot el territori d’Aran, no? I, en 
aquest sentit, hem presentat totes les nostres esmenes, 
algunes de les quals han set transaccionades, la qual 
cosa agraïm, però sí que hi ha algunes qüestions que 
m’agradaria puntualitzar.

Nosaltres defensem l’Aran com un territori singular, 
un territori autònom, i així ho havíem dit, i, per tant, 
no compartim el terme de «nacional» quan es refereix 
a aquest territori. Nosaltres tampoc no compartim que 
es faci referència a l’aranès contínuament com a oc-
cità. L’aranès, és cert, lingüísticament és una variant 
de l’occità, però el sentiment de la gent d’Aran és que 
parlen aranès, és que són aranesos, i no tenen res a 
veure amb l’occità i amb l’Occitània.

Tema del finançament. Ens congratulem que s’hagi 
arribat a un acord. Era molt important, perquè una llei 
sense un finançament no és res més que un brindis al 
sol, i, per tant, de poc serveix.

I, per últim, una altra qüestió en què nosaltres tam-
bé hem incidit i que no estem d’acord és el tema de la 
llengua. No creiem que se li hagi de donar un tracte 
preferent a qualsevol de les llengües de la Vall d’Aran. 
Nosaltres creiem que el català, el castellà i l’aranès 
han de conviure en perfecta harmonia, i que la realitat 
del carrer és també el que s’ha de traslladar a les ins-
titucions.

Per tant, nosaltres, en el conjunt de la llei podem es-
tar-hi d’acord, però sí que hi ha aquestes qüestions.

Per últim, i molt breument, sistema electoral. El sis-
tema electoral que hi ha actualment és un sistema in-
just i desproporcionat. Així s’ha ficat de manifest, no 
solament per part de la ponència, sinó també per part 
de tots els compareixents que hi ha hagut, i que han 
vingut aquí a explicar la seva postura. I, malgrat que 
nosaltres havíem presentat un model de sistema elec-
toral, mantenint la història i mantenint, per tant, els 
terçons, després d’escoltar el doctor Botella ahir a la 
tarda,  creiem que el sistema electoral que ahir, encara 
que sigui fora de temps, va presentar el professor Bo-
tella, és un sistema més just –més just–, més propor-
cional, molt personal, i nosaltres, per tant, estaríem 
més d’acord amb aquest nou sistema que se’ns va pre-
sentar ahir.

Res més, i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, senyora Vilà.

Sara Vilà Galan

Gràcies. També manifestar que, certament, els treballs 
de la ponència i les reunions ens han sigut escassos. 
Hauríem preferit poder aprofundir molt més en les 
transaccions, en les negociacions, perquè és impor-
tant, aquesta reforma legislativa; és molt important 
per a l’Aran. Feia molts anys que s’estava esperant, i 
ens hi juguem molt; sobretot els ciutadans i les ciuta-
danes aranesos s’hi juguen moltíssim. Per tant, valia 
la pena que, tenint en compte que ens han agafat les 
vacances de Nadal pel mig, i que ara ja sabem que hi 
haurà eleccions, doncs, a la tardor..., teníem un temps 
de marge per poder treballar-ho una mica més a fons i 
més profundament.

No obstant això, creiem que és important que s’apro-
vi durant aquesta legislatura, i, per tant, en això hi 
hem intentat contribuir al màxim. Estem a les antípo-
des del Partit Popular pel que fa al reconeixement de 
l’occità i de les relacions amb Occitània. De fet, hem 
col·laborat moltíssim, i ens han acceptat moltes de les 
nostres esmenes en aquest sentit: reconeixement de la 
llengua occitana, de l’occità, i que es reconegui com 
a tal, i que no només es parli d’aranès, sinó que tam-
bé es parli d’occità. En això hem pogut arribar a certs 
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acords. I creiem que també hem fet un pas endavant 
en aquest règim especial, i ens en congratulem; ens fe-
licitem tots plegats per haver fet aquest pas endavant, 
tant pel que fa a l’occità, com també al reconeixement 
de la singularitat nacional que té l’Aran.

Pendents ens queden alguns temes, per nosaltres, en 
els quals continuarem treballant, insistint, perquè hi 
ha una esmena nostra, que és l’esmena de drets i deu-
res i principis rectors, que creiem absolutament neces-
sària. Treballarem perquè s’hi pugui incloure. Hi han 
qüestions de gènere, per exemple, o de la gratuïtat de 
serveis públics, que s’inclouen en aquests drets i deu-
res i principis rectors, i que hi han de sortir, hi han de 
ser, d’alguna manera, perquè, si no, no apareixen en la 
resta de la llei.

I ens congratulem, també, que s’hagi acceptat la nos-
tra esmena pel que fa al procés participatiu que cul-
minarà en una consulta perquè el poble aranès pugui 
 referendar d’una manera o una altra aquesta llei.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vilà. Pel Grup de Ciutadans, 
senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president. Sí, des del nostre grup parlamen-
tari la veritat és que vam començar aquest tràmit 
d’aquesta llei amb la intenció de donar resposta a allò 
que preveia l’Estatut de Catalunya, de regular  aquesta 
singularitat de la Vall d’Aran en determinats  àmbits: 
pel que fa a la descripció i l’organització territorial, pel   
que fa a l’ús i promoció de  l’aranès. Nosaltres sí que 
reconeixem l’aranès, com així ens ho han fet arribar 
totes les persones que han participat de les comparei-
xences i, també, de la trobada d’entitats que vam fer 
a la Vall d’Aran.

Volíem millorar el sistema del finançament, pel que 
fa a les competències que la Vall d’Aran i el Consell 
d’Aran, doncs, tenen atribuïdes, i també ens sembla-
va, com a prioritat, millorar el sistema electoral de re-
presentants, per fer-lo més proporcional i més adequat 
a la representació social i als moviments demogràfics 
que s’han produït en alguns indrets de la Vall d’Aran.

Sincerament, lamentem que això no s’hagi pogut fer 
amb la calma i el consens necessaris. Creiem que aques-
ta llei, ara per ara, no està prou madura per arribar a 
una aprovació. La prova és que ha quedat ajornat a una 
disposició transitòria el sistema de finançament, i que 
el sistema electoral encara està per decidir. Creiem 
que podíem haver tingut més temps per fer les coses 
millor, i respondre d’aquesta manera millor als inte-
ressos i a les inquietuds dels aranesos, que és del que 
es tracta, i no tant moure’ns amb tacticismes polítics i 
de presses polítiques vinculades a altres qüestions que 
res tenen a veure amb els interessos generals dels ara-
nesos.

Per tant, nosaltres ens abstindrem majoritàriament al 
contingut de la llei, perquè creiem que és manifesta-

ment millorable, i esperem que, en el poc temps que 
ens queda, encara puguem millorar-lo una mica més.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Mejías. Pel Grup Mixt, senyo-
ra Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí. Des del nostre grup, també agrair als ponents del 
treball de la llei, doncs, la feina que s’ha fet. Som crí-
tics respecte als temps. Jo crec que, com la resta de po-
nents expressen..., entenem que algunes parts  haurien 
d’haver estat més treballades a l’hora, almenys, de tro-
bar-nos aquí, doncs, sense, també, tenir una posició 
clara sobre què volem com a sistema electoral, sobre 
què volem com a sistema de finançament. També ente-
nem que sí que hi han certs aspectes sobre els quals hi 
ha un acord més o menys majoritari, i que ens agraden.

Però, fent una revisió de la llei –que encara entenem 
que hem de fer molt més d’aquí al moment que la par-
lem–, creiem, no?, que els termes occitanistes, o que 
afirmen l’occitanitat de l’Aran, en alguns aspectes són 
clars, però en altres s’han volgut evitar, tot i sabent 
que eren així, diguérem..., per a evitar controvèrsies, 
com s’ha volgut evitar l’acadèmia aranesa de la llen-
gua per a evitar controvèrsies, i alguns altres aspec-
tes més que enteníem que no només milloraven la llei, 
sinó que eren essencials per a reconèixer una realitat, 
finalment, i, si es vol, una sinceritat històrica, que, 
com nosaltres diem, no és que defensem perquè sí, di-
guem-ne, que és que Aran és part de la nació occitana; 
i, per tant, la seva llengua és l’occità, i això enteníem 
que havia de ser un reconeixement de mínims.

Per altra banda, també creiem que certs aspectes no 
queden ben tancats, respecte als drets socials, respec-
te, també, a certs..., bé, a certa planificació socioeco-
nòmica, que també hauria pogut estar estudiada d’una 
altra manera.

Ens abstindrem al sistema electoral, perquè estem en-
cara decidint, doncs, què entenem que ha de ser millor, 
sempre des del punt de vista d’augmentar la pluralitat, 
i, per tant, donar entrada a altres opcions més minori-
tàries.

I, respecte al tema del finançament, sí que és cert que 
l’acord millora una mica el que hi havia, que hi havia 
ben poc, però, des del nostre punt de vista, també, s’ha 
d’estudiar més.

El president

Moltes gràcies, senyora Vallet. Pel Grup de Conver-
gència i Unió, senyor Moga, dos minuts.

Àlex Moga i Vidal

Gràcies, president. Aguesta Lei d’Aran a ço que obeís 
ei a un mandat estatutari que ven der an 2006. Èm en 
an 2015, an passat nau ans. Creigui qu’ei just qu’agues-



Sèrie C - Núm. 575 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de gener de 2015

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 51  30

ta cramba legislativa dongue compliment as «anhèls» 
e as compromisi que s’adoptèren hè nau ans.

Per un aute costat, auem ua grana lei d’Aran que satis-
fà era gran major part des desirs e de reivindicacions e 
demanes que hège eth pròpri país. Auem basat eth do-
cument en ua prepausa deth 2009, ua prepausa qu’auie 
estat consensuada en Conselh Generau d’Aran, en to-
tes es institucions deth país e per part de toti es par-
tits politics. Aguest a estat eth nòste gran document 
de trabahl, aguest a estat eth gran respècte qu’a agut 
aguesta cramba legislativa ara ora de sosméter a tra-
balh aguesta prepausa de lei.

Auem milhorat eth finançament; arregraïsqui que s’age 
arribat a ua transaccion en tèma de finançament. Mil-
horam er autogovèrn, milhoram eth signe identitari 
d’Aran, ac milhoram d’ua manèra potenta. Milhoram 
en tot aquerò qu’a a veir damb es politiques des perso-
nes: politiques sociaus, politiques de salut, politiques 
culturaus, politiques esportives, politiques educati-
ves..., tot aquerò se milhore.

E demore pendent un sistèma d’eleccion de conselhèrs 
qu’aguest grop parlamentari ei er unic que non metec 
cap d’esmenda. En tot cas, ei bon díder: nosati didíem 
o auíem dit tostemp qu’ère un tèma tà parlar a part, ère 
un tèma de profonda reflexion, de profond estudi, tà 
saber se podíem extrapolar un modèl de sistèma elec-
torau. An estat es grops parlamentaris es qu’a trauès 
des sues esmendes an introdusit aguest debat. E l’an 
introdusit metent sus era taula sies posicionaments di-
ferents, cinc modèls de sistèma electorau diferents, e 
ager en gessec un aute.

Nosati èm dubèrts a parlar-ne enquiath dia deth Plen; 
jo è mostrat era mia predisposicion, e atau ac harà eth 
grop parlamentari de Convergéncia e Union, mès oc 
qu’ei vertat qu’eth dia deth Plen s’aurà de sosméter a 
votacion, d’acord damb era responsabilitat qu’auem 
coma deputats e deputades.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies a tots els grups.

Procedim, doncs, ara a les votacions. Crec que tots els 
grups...

Àlex Moga i Vidal

Jo, president, si em permeteu, demanar votació sepa-
rada dels articles 53 i 118. (Pausa.) Esmenes –perdó, 
eh? Disculpeu.

(Òscar Ordeig i Molist demana per parlar.)

El president

Senyor Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Entenc que és el primer bloc, eh? (Pausa. Veus de fons.) 
Votacions separades, sí, però del primer bloc –del pri-

mer bloc. Votacions separades: per una banda, el 53, 
també, que ja l’han dit; 91, 92, 118, 126, 127, 163, 
164... Perdoneu, eh? Torno enrere: 119, 120 i 121. I, per 
una altra banda, també votació separada del 55, 56, 57, 
189, 225, 187 i 188.

(Pausa.)

Dolors López Aguilar

President? President, demano votació separada. En-
tenc que només és del primer grup, eh?, de la votació 
1. (Pausa. Veus de fons.) De tot? D’acord.

Del primer grup, seria votació separada de l’esmena 
1, 2, 3, 4 i 5. (Veus de fons.) No, bé... Depèn com se 
votin. Per mi, sí, per mi no hi ha cap problema que si-
guin totes a la vegada. I 29, 30, 31, 33, 34 i 37.

Del bloc 2: votació separada del 33... (Veus de fons.) 
Ah.

El president

Pot repetir? 29, 30, 31...

Dolors López Aguilar

33, 34 i 37.

El president

On estan? (Pausa. Veus de fons.) En el full de vota-
cions que tenim nosaltres...

Dolors López Aguilar

D’acord, tens raó, que el 34 és del segon bloc. D’acord. 
Doncs, t’ho dic així –d’acord. 

El president

D’acord.

Dolors López Aguilar

És tal qual –tal qual. No estan al mateix bloc.

El president

29, 30, 31...

Dolors López Aguilar

D’acord.

El president

I després?

Dolors López Aguilar

34 i 37.
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El president

34 i 37. D’acord.

Dolors López Aguilar

Vinga. I, després, votació separada del 7 –de l’esmena 
7–, de l’esmena 79.

I ja està.

(Pausa.)

El president

Un segon, eh? (Pausa.)

Pel Grup d’Iniciativa?

Sara Vilà Galan

De la votació 1, votacions separades de la 22, 45, 66, 
74, 87, 88, 153 i 164.

De la votació 3, 51, 61, 75, 83, 100, 104, 112, 129, 131, 
173, 186 i 204.

De la votació 4, votació separada de la 84.

Ja està.

El president

Algun grup més? (Pausa.) Sí? Per Esquerra Republi-
cana, senyor Cosconera.

Josep Cosconera Carabassa

Sí. Gràcies, senyor president. A la votació número 9, de-
manaríem votació separada de l’esmena número 79.

El president

Alguna més? (Pausa.) No? Podem procedir a les vota-
cions? (Pausa.) Sí, senyora Vallet?

Isabel Vallet Sànchez

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, 
motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els primers 
mots.) ...el que passa és que jo no me’n recordo ara de 
memòria, si s’han dit o no s’han dit. Per tant, les diré, i 
si s’han dit..., d’acord? (Pausa.)

D’acord. Doncs, de la primera votació, seria separada 
de: del 91, del 92, del 94, del 95, del 97, del 102, del 
103, del 108 i del 109, i diria que... D’acord, i del 170, 
del 171.

(El president dóna la paraula a Òscar Ordeig i Mo
list.)

Òscar Ordeig i Molist

Perdona, no, és que he dit el primer bloc. Dic tots els 
blocs, ja? Sí? (Rialles.) Doncs, vinga, sí. (Veus de 
fons.) Dic tots els blocs, doncs, eh? (Veus de fons.) Sí. 
El principi, dius, Àlex? (Pausa.) Sí? D’acord.

Ho repeteixo, eh? El bloc 1 –bloc 1–: votació separada 
del 53, 91, 92, 118, 126, 127, 163, 164, 119, 120, 121 
–si vaig massa ràpid em frenes, eh, Àlex?

Per una altra banda, 55 –del primer bloc també, eh?–, 
56, 57, 189, 225, 187, 188.

Bloc 4, sí –votació 4, eh? Per una banda, el 43, i, per 
l’altra banda, 18, 35, 84, 101. (Veus de fons.) Eh? Bé, 
no sé quants n’hi ha. (Veus de fons.) Ah, doncs, no ho 
sé. D’acord, doncs, sí. (Veus de fons.) No, bé...

La votació 5 seria... Jo crec que són tots, aquests, però, 
bé... Per una banda, 11, 16, 208. Per una altra banda, 
50, 76. I, per l’altra, 26, 40, 52, 81, 82, 226, 227, 229 i 
230. (Veus de fons.) Bé, és que..., ho sento, però és que, 
clar, sí... I encara me’n queden unes quantes, eh? (Veus 
de fons.) Sí.

El bloc 6, sí? (Pausa.) El bloc 6 –ho dic, eh? Per una 
banda, 9, 12, 19, 24, 54, 65, 77, 78, 86. (Veus de fons.) 
Per una banda... (Veus de fons.) Vol dir tots junts, sí, 
clar. Sí. Tots aquests junts: 9, 12, 19, 24, 54, 65, 77, 78, 
86, 98, 105, 113 i 130. Tots aquests van en un bloc, eh?

Per una altra banda, 54, i, per una altra, 132. D’acord?

De la votació número 7... (Pausa.) Sí? Per una banda, 
6, 7, 21, 23, 28, 41, 60, 85, 93, 122, 123, 124, 125, 139, 
169 i 197, i, per l’altra, 218.

I l’última és la votació 9 –la votació 9–, que seria: 39..., 
ai, 38, 39, 79 i 80. (Veus de fons.) Ah, bé, són totes, 
eh? –perdona. És que són totes –són totes–, totes jun-
tes –totes juntes. Sí, disculpa –disculpa. Totes juntes. 
(Veus de fons.) No, totes juntes. (Pausa.) Ah, i la 58 
també es podia fer.

Ja està.

El president

Intentem votar? (Pausa.)

D’acord, doncs, començaríem les... (Àlex Moga i Vidal 
demana per parlar.) Senyor Moga.

(Pausa.)

Àlex Moga i Vidal

Han demanat votació separada de la 33 i la 34. Bé, 
sobretot de la 33 i 34. Aquestes dues, en una votació. 
(Veus de fons.) O separades.

El president

Podem procedir? Podem? (Pausa.)

D’acord, doncs. Posaríem a votació... Començaríem 
per la votació número 1, i posaríem a votació les es-
menes recomanades per la ponència 1, 2, 3, 4 i 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Quatre.

(Les esmenes són aprovades.)

Esmena número 22.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Quatre.

S’aprova la número 22.

Posem a votació ara la 29, la 30 i la 31 –29, 30 i 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova, doncs, també.

Posem a votació ara la número 37.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

No, clar, no n’hi ha.

Número 45... S’aprova, eh? La 37 s’aprova.

Número 45.

Vots a favor? (Veus de fons.) La 45.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Número 53.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

La 53 queda rebutjada.

55, 56 i 57.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Set.

S’aprova.

Esmena número 66.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 74.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 87.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Set.

S’aprova.

Esmena número 88.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 91.

Vots a favor?

Dotze.

Vots en contra? (Veus de fons.) Noranta-u.

Voleu repetir la votació? (Pausa.) Repetim la votació.

Vots a favor?

(Veus de fons.)

Noranta-u. David...

Vots en contra?

S’aprova.

Esmena número 92.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 94.

Vots a favor?

Estan sortint votacions diferents.

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 95.

Àlex Moga i Vidal

Disculpeu un segon, eh? En benefici d’optimitzar el 
temps. Ara estem votant la votació separada que ha 
demanat el Grup Mixt, entenc, eh? No el podem votar 
com a bloc?

El president

D’acord. Estan sortint votacions diferents a cada una, eh?

Àlex Moga i Vidal

Sí?
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El president

Sí.

Àlex Moga i Vidal

D’acord –d’acord. Gràcies.

(Veus de fons.)

El president

Però és que els altres grups també les han separat –els 
altres grups també les han separat, sí.

Esmena número 95.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova l’esmena número 95.

Esmena número 97.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(L’esmena és aprovada.)

Esmena número 102.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(L’esmena és aprovada.)

Esmena número 103.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(L’esmena és aprovada.)

Esmena número 108.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 109.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 118.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tres.

Es rebutja l’esmena número 118.

Esmenes 119, 120 i 121.

Vots a favor?

(Veus de fons.)

119, 120 i 121 –no sé què he dit.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Quatre.

(Les esmenes són aprovades.)

Esmena número 126.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Esmena número... –s’accepta. Esmena... –s’aprova.

Esmena número 127.

Vots a favor?

Vots en contra?

Tres.

Abstencions?

Cinc.

(L’esmena és aprovada.)

Esmena número 153.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(L’esmena és aprovada.)

Esmena número 163.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 164.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 170.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(L’esmena és aprovada.)
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Esmena número 171.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(L’esmena és aprovada.)

Esmenes 187 i 188.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Set... Vuit.

Esmena número 189.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 225.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(L’esmena és aprovada.)

Resta d’esmenes de la votació número 1.

Vots... (Veus de fons.) Sí.

Òscar Ordeig i Molist

El 57 l’hem fet –perdona?

El president

Sí.

Òscar Ordeig i Molist

Sí, eh? D’acord. Doncs, ja està.

El president

S’ha aprovat.

Resta d’esmenes..., o esmenes restants de la votació nú-
mero 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Quatre abstencions.

(Les esmenes són aprovades.)

Amb això hem acabat el bloc número 1.

Passem al bloc número 2. Si he pres bé la nota, la 33 
i la 34 es poden fer juntes? (Pausa. Veus de fons.) Sí? 
D’acord.

Doncs, votació..., de la votació número 2.

Esmenes 33 i 34.

Vots a favor?

Vots en contra?

S’aproven.

Esmenes 42, 44, 192 i 205, que són la resta d’esmenes 
de la votació número 2.

Vots a favor?

Abstencions?

Quatre.

S’aproven. (Veus de fons.) 42, 44, 192 i 205.

Hem acabat el bloc número 2.

Passem al bloc número 3.

Esmena número 51.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.

Esmena número 61.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.

73, 75 i 83 es poden fer conjuntament? (Veus de fons.) 
75 i 83. (Veus de fons.) No es poden fer conjuntament, 
eh? D’acord.

Número 73.

Vots a favor?

Sis.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.

Esmena número 75.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.

Esmena número 83.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.
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Esmena número 100.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.

Esmena número 104.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Tretze.

Abstencions?

Quatre.

Queda també rebutjada.

Esmena número 112.

Vots a favor?

(Veus de fons.)

Cent dotze.

Tres.

Vots en contra?

Abstencions?

(L’esmena és rebutjada.)

Esmena número 129.

Vots a favor?

Vots en contra?

Dos.

Abstencions?

S’aprova.

Esmena número 131.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Tretze.

Abstencions?

Cinc.

Esmena número 134.

Vots a favor?

Sis.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Quatre.

Queda rebutjada.

Esmena número 173.

Vots a favor?

Quatre.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Sis.

Esmena 186.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Tretze.

Abstencions?

Cinc.

Esmena 204.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Set.

Esmena 206.

Vots a favor?

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Queda rebutjada.

I la resta d’esmenes del bloc número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Dotze.

Abstencions?

Quatre.

Queden rebutjades, i reservades per al Ple.

Votació número 4: esmenes no recomanades del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Jo tinc 
que s’han de votar una per una, totes.

(Pausa. Veus de fons.)

Dolors López Aguilar

A veure, per mi, se poden votar totes en bloc.

El president

Però no..., i la 84?
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Dolors López Aguilar

Vull dir, en tot cas si algú ha demanat votació separa-
da, clar, es pot...

(Veus de fons.)

El president

Bé, doncs... (Veus de fons.) A mi me les han demanat 
totes, per això les tinc marcades. El que no tinc clar és 
qui ha demanat què. Per tant, si les han demanat els 
diferents grups, les hem de fer una per una.

Esmena número 18.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Abstencions?

Una.

Queda rebutjada.

Esmena número 35.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.

Esmena número 43.

Vots a favor?

Sis.

Vots en contra?

12, 13, 14.

Abstencions?

Esmena número 84.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

11, 12, 13, 14, 15. Quinze.

Abstencions?

(Veus de fons.)

El PSC.

Tres.

Queda rebutjada.

I esmena número 101.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

15, 16, 17 –sí, 17.

Abstencions?

Una.

Per tant, hem acabat el bloc número 4.

Passem al bloc número 5.

Votaríem primer l’11 i la 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Ho has comptat? (Veus de fons.) No –perdó, perdó.

Vots a favor?

Sis.

Vots en contra?

No. 11, 12, 13, 14, 15. Quinze.

Votem la 26 i la 40.

Vots a favor?

Un segon. (Veus de fons.) Un moment –un moment, un 
moment. (Pausa.) Sí?

26 i 40.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Divuit.

Esmena número 50.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Quinze.

Abstencions?

Tres.

Esmena número 52.

Vots a favor?

Vots en contra?

El secretari està fent de secretari. (Rialles.)

Abstencions?

Abstencions, cap.

(L’esmena és rebutjada.)

Esmena número 76.

Vots a favor?

(Veus de fons.)

Setanta-sis.

Vots a favor?

Dos.

Vots en contra?

Quinze.

Abstencions?
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Tres.

Esmena número 81.

Vots a favor?

Dos.

Vots en contra?

Divuit.

Abstencions?

Una.

Esmena número 82.

Vots a favor?

Dos.

Vots en contra?

Divuit.

Abstencions?

Una.

Esmena número 208.

Vots a favor?

Sis.

Vots en contra?

Quinze.

Abstencions?

No n’hi han.

Esmena..., ho tens? (Veus de fons.) Sí. Esmena núme-
ro 226.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Divuit.

I abstencions?

No n’hi han.

Esmena 227.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Divuit.

Queda rebutjada.

Esmena número 229.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Divuit, de nou.

I esmena 230.

Vots a favor?

Dos. (Veus de fons.) Tres. Ah, perdona, Isabel. Tres.

Vots en contra?

Divuit.

Per tant, queda rebutjada.

I acaba el bloc número 5.

Passem al bloc número 6.

Esmena número 32.

Vots a favor?

Un. 

Vots... Perdó. Esmena número 32.

Quatre.

Vots en contra?

Abstencions?

Tres.

Queda rebutjada.

Esmena número 132. No –perdó–, esmena número 54. 
Perdó, esmena número 54.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.

Esmena número 132.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tres.

(L’esmena és rebutjada.)

Resta de... Crec, si ho tinc ben anotat..., es poden votar 
totes conjuntament, les que queden.

Per tant, vots..., vots a favor... 9, 12, 19, 24, 65, 77, 78, 
86, 98, 105, 113 i 130.

Vots a favor?

Un.

Vots en contra?

Disset.

Abstencions?

Tres.

Votació número 7, que són les esmenes del Grup Mixt.

Esmena número 7.

Vots a favor?

Un.

Vots en... Perdó –perdó, perdó. Tres? Tornem a aixe-
car la mà, si us plau.
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Vots a favor de la número 7. (Veus de fons.) Del Grup 
Mixt.

Tres.

Vots en contra?

Divuit.

Esmena número 218.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Quinze.

Abstencions?

Tres.

Resta d’esmenes del Grup Mixt, que són la 6, la 21, la 
23, la 28, 41, 60, 85, 93, 122, 123, 124, 125, 139, 169 
i 197.

Vots a favor?

Tres.

Vots en contra?

Divuit.

Queden rebutjades.

Votació número 8, que són esmenes no recomanades 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Àlex Moga i Vidal

Queda retirada l’esmena.

El president

Queda retirada.

La votació número 9, que són esmenes no recomana-
des després d’informe.

Esmena número 79.

Vots a favor?

Sis vots a favor.

Vots en contra?

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Catorze.

Abstencions?

Una.

Per tant, queda rebutjada.

Faríem la resta, que són 38, 39 i 80.

Vots a favor? (Veus de fons.) Vots a favor?

No n’hi ha.

Vots en contra?

Abstencions?

Cinc.

Queden rebutjades.

La votació número 10, que són els articles no e smenats 
i les correccions juridicolingüístiques.

Vots a favor?

Disset.

Vots en contra?

Abstencions?

Quatre.

Crec que hem enllestit les votacions. Moltes gràcies 
a tots per la paciència. (Veus de fons.) El dictamen? 
(Veus de fons.) I el dictamen? (Pausa. Veus de fons.) Ja 
està, l’hem fet tot.

Algun grup es...? A banda del Grup Socialista, que ho 
ha dit, algun grup vol manifestar que es reserva les 
esmenes per al Ple? (Veus de fons.) Sí? Tots? (Pausa.)

Esquerra es reserva només la número 79, i la resta de 
grups les reserven totes?

Dolors López Aguilar

Sí. El Grup Parlamentari Popular se les reserva totes.

El president

Doncs, es reserven totes; menys Esquerra, que només 
es reserva la 79. Sí, ho tens? (Pausa.)

Moltes gràcies.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda. 
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