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Sessió 28 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les tres de la tarda. Presi-

deix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Elena Fort i Cisneros; del se-

cretari, Jordi Orobitg i Solé, i del secretari en funcions Ruben Wagensberg Ramon. Assis-

teix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Noemí de la Calle Sifré, Di-

mas Gragera Velaz, Ignacio Martín Blanco, Javier Rivas Escamilla i Sonia Sierra Infante, 

pel G. P. de Ciutadans; Glòria Freixa i Vilardell, Josep Puig i Boix, Marc Solsona i Aixalà i 

Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Josep M. Jové i Lladó, Alba Metge 

Climent, Núria Picas Albets i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; Marta Mo-

reta Rovira i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Concepción 

Abellán Carretero, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel 

S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, 

pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que hauria defraudat 

l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària (tram. 250-01141/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 554, 21; esmenes: BOPC 616, 20).

2. Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions esportives per a la pràc-

tica del rugbi (tram. 250-01173/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 534, 67).

3. Proposta de resolució sobre l’esport català (tram. 250-01174/12). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 534, 68).

4. Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les subvencions per-

cebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes (tram. 250-01175/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 534, 69).

5. Sol·licitud de compareixença de l’interventor general de la Generalitat davant la Co-

missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la idoneïtat de la seva designació (tram. 

356-00700/12). José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-

tació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’Ignasi Planas Rivas, president de la Federació Catala-

na de Rugbi, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació de la 

federació i sobre el dèficit d’instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi (tram. 356-

00702/12). Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració Local davant la 

Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els pagaments pendents dels serveis 

bàsics del Barcelonès que depenen de la comissió liquidadora del Consell Comarcal (tram. 

356-00738/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 

informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual vinculats al seu excap de gabinet 

(tram. 356-00745/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, 

davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la confirmació per part del 

Tribunal Suprem de la sentència de la Secció Desena de l’Audiència Provincial de Barcelo-

na amb relació al cas Palau (tram. 356-00749/12). Eva Granados Galiano, del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat i 

de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per-

què informi sobre la condemna ferma confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas 
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Palau (tram. 356-00750/12). Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, exconsellera de Cultura, 

davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la contractació pública pre-

sumptament irregular de la Institució de les Lletres Catalanes que exposa la Sindicatura de 

Comptes (tram. 356-00751/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’Ángel Puertas, coordinador de l’Observatori Cívic de 

la Violència Política de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti 

l’informe sobre la violència política a Catalunya corresponent al segon semestre del 2019 

(tram. 356-00756/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Genera-

litat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació a 

l’empresa Enagás com a conseller independent (tram. 356-00767/12). Carles Riera Albert, 

del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Genera-

litat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació al 

Consell d’Administració d’Enagás (tram. 356-00768/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, 

davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la compatibilitat de mantenir 

una dedicació al sector privat i els beneficis derivats de la normativa d’expresidents de la 

Generalitat (tram. 356-00774/12). Ignacio Martín Blanco, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Genera-

litat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació 

a Enagás i la compatibilització d’aquesta responsabilitat amb les tasques i els drets deri-

vats de la seva condició d’expresident de la Generalitat (tram. 356-00777/12). Anna Caula 

i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

El president

Bona tarda, bona tarda a tothom. Ben trobats i benvinguts amb un presencial 
d’aquesta comissió, que reprenem l’activitat parlamentària. 

Com no pot ser d’una altra manera, sumar-nos a les mostres de solidaritat i con-
trol que es porten fent a totes les comissions i a tots els plens i agrair, com no pot ser 
d’una altra manera, a tots aquells serveis sanitaris, policials, d’avituallament, a tot-
hom qui ha estat d’una forma solidària treballant davant d’aquesta pandèmia.

Començaríem, sense més, aquesta comissió demanant als diferents grups parla-
mentaris les substitucions. Senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Sí, senyor president. Per part de Ciutadans el senyor Javier Rivas substitueix la 
senyora Lorena Roldán i el senyor José María Cano substitueix... (Remor de veus.)

El president

Digui’m? El senyor Josep...

Sonia Sierra Infante

El senyor Cano, al senyor Carlos Carrizosa.

El president

Gràcies. Senyor Pedret?
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. La diputada Marta Moreta substitueix el diputat Miquel 
Iceta. 

El president

Molt bé. Senyor Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. El que li parla, Vidal Aragonés, substitueix el diputat Carles 
Riera i Albert. 

El president

Molt bé, moltes gràcies. Diputat...

Marc Solsona i Aixalà

Sí, la diputada Freixa substitueix el diputat Batet.

El president

Gràcies, diputat Solsona. Senyor Jové...

Josep M. Jové i Lladó

Els diputats Wagensberg, Alba Metge i José Rodríguez substitueixen els diputats 
Bernat Solé, Sergi Sabrià i Jordi Orobitg. 

El president

Moltes gràcies. Doncs passaríem a iniciar la Comissió d’Afers Institucionals...

Concepción Abellán Carretero

Perdona...

El president

...amb data 16 de juny. 
Ah, disculpi’m. Disculpi’m, diputada.

Concepción Abellán Carretero

Concepción Abellán Carretero substituye a Jéssica Albiach.

El president

Muchas gracias, diputada.

Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament 
del deute que hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol 
a l’Agència Tributària 

250-01141/12

Doncs continuaríem amb l’ordre del dia, amb el primer punt, que és la Proposta de 
resolució sobre l’exigència del pagament del deute que hauria defraudat l’expresident 
Jordi Pujol a l’Agència Tributària, presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I, en 
nom d’aquest grup, per defensar-ho, té la paraula l’il·lustre diputat Dimas Gragera. 

Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. Diputados, diputadas, buenas tardes a todo el mundo. Hoy 
traemos una propuesta de resolución que, a nuestro entender, mide la dignidad de esta 
institución y cómo trata a los corruptos y a los defraudadores. 

Una propuesta de resolución que entendemos que es asumible y que será fácil 
de votar por todo el mundo, a menos que se quieran seguir poniendo de perfil en lo 
relativo a los temas de corrupción. Una propuesta de resolución en la que exigimos 
que el señor Pujol devuelva lo defraudado a Hacienda y, ya que no lo ha hecho de 
forma voluntaria, que se le exija por vías institucionales, que lo exija este Parlament 
por el que tantos años se sirvió. 
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Los catalanes, hace muchos años, hemos sido víctimas de una corrupción ins-
titucionalizada que tenía en el señor Pujol y en todo su clan unas piezas claves de 
todo este entramado.

En el año 2014 hubo una confesión, un reconocimiento público de parte de estas 
prácticas, en las que el señor Pujol reconocía que había ocultado parte de su fortuna 
en cuentas fuera del control del erario público, en cuentas en Andorra, y tampoco 
fue capaz de probar el origen de estos ingresos. 

Hace unos meses conocimos, a raíz de una investigación de la Agencia Tributa-
ria, que cerca de novecientos mil euros podrían haber sido defraudados por el señor 
Pujol. El problema es que, según la información, hacían referencia a ejercicios fis-
cales ya prescritos, y esto conllevaba la imposibilidad de la Agencia Tributaria de 
perseguir estas acciones o de iniciar procedimientos sancionadores, dada la pres-
cripción del hecho.

Ante esta situación, consideramos que, como representantes públicos, el silencio 
no puede ser la respuesta. Consideramos que, como representantes públicos, no sería 
justo que callásemos conociendo esta situación, mientras el resto de catalanes deben 
tributar. No sería justo que este Parlament no reaccionase a la altura de la magnitud 
de este fraude fiscal. 

El señor Pujol se sirvió, como hemos dicho, durante muchos años de esta institu-
ción. El señor Pujol, ya cuando fue presidente, cobró más de 5 millones de euros en 
salarios y en prebendas como expresident de la Generalitat de Cataluña. Y les insis-
to, no sería lógico, como institución, que nosotros no reaccionásemos.

No hemos visto ni declaraciones ni peticiones de otros grupos ante este hecho 
que a nosotros nos parece alarmante y que nosotros no vamos a callar. Por eso pre-
sentamos esta propuesta de resolución. 

Recuerdo que escuché esta noticia por la radio, iba en el coche, y el acompañante 
en mi vehículo me dijo que aquello era vergonzoso y que qué se podía hacer. Yo creo 
que, como representantes públicos, dada la relación estrecha del señor Pujol con esta 
institución, tenemos la obligación de denunciarlo, y más en estos momentos. Imagí-
nense, estamos en periodo de declaración del IRPF. ¿Qué pensarán, como les he di-
cho, los ciudadanos de Cataluña que hacen puntualmente su declaración de la renta, 
algunos, que tienen que pagar en estos momentos a la Agencia Tributaria en una si-
tuación complicada, pero cumplen sus obligaciones fiscales como buenos ciudadanos?

Recuerdo que el año 2014 en esta misma sala, cuando se empezaban a conocer 
las corruptelas del señor Pujol, compareció y amenazó a nuestro grupo, nos dijo: «Si 
mueven una rama, al final caerá todo el árbol.» Ante todo aquello, nosotros, que tene-
mos la cabeza alta, las manos libres, no hemos parado de mover ramas y nos da igual 
que caiga quien caiga porque nosotros somos libres y estamos totalmente limpios.

Hoy seguimos moviendo esas ramas, seguimos viendo como en su gobierno si-
guen habiendo investigados por corrupción, seguimos viendo como ustedes bloquean 
que vengan aquí a dar explicaciones sobre esos hechos de los que se acusan. Y no te-
nemos ningún problema, como les he dicho, en mirar a los ojos a los defraudadores, 
en mirar a los ojos a los corruptos y decir que paguen y que tengan todo el repudio 
social, todo el repudio de esta institución y se le exija –como le he dicho– ponerse al 
corriente de sus obligaciones. Nada más y nada menos que lo que se le exige a cual-
quier ciudadano de Cataluña. 

Entiendo que, como esta administración, no podemos callar y, como siempre que 
hablamos de temas de corrupción, cuando levantamos las manos indicando el senti-
do de nuestro voto, los ciudadanos de Cataluña verán quien está dispuesto a luchar 
contra la corrupción y quien está dispuesto a seguir mirando para otro lado.

Gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a la resta de grups parlamentaris, co-
mençant pel grup parlamentari que ha presentat les esmenes, el Grup Parlamentari 
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de Junts per Catalunya. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Marc 
Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Diputades, diputats, bé, permeti’m, primer, una consideració 
prèvia. Al llegir aquesta proposta de resolució se m’han suscitat diferentes preguntes 
i dubtes que no sabia ben bé, també, com encarar i per tindre un relat, diguem-n’hi, 
correcte. 

El primer dubte que se’m generava era si Ciutadans de veritat volia que s’aprovés 
aquesta resolució o ell se sentia més còmode amb un relat en el qual algú potser no 
la pogués votar, per allò d’«encobridores, del 3 per cent, d’aquests convergents...», 
doncs convergent aquesta campanya d’assenyalament constant a tot i per tot.

El segon dubte que se’m generava era com deuen esperar que puguem respondre, 
per exemple el nostre grup, a una PR d’aquestes. A la defensiva? A l’atac? Amb una 
resposta molt tècnica? Amb una postura còmplice amb les seves demandes? No ho 
sé. Són preguntes que un es formula a l’hora d’elaborar quina intervenció pot fer o 
no pot fer en un tema com aquest. 

Tercer. La pregunta que se’m formula és la següent: «I què més?» Després 
d’aquesta proposta de resolució què més vindrà? Quan hi hagi sentència de l’Audièn-
cia Nacional, quan sigui en el moment que sigui..., una proposta també de declaració 
institucional en sessió plenària? Què més? Quin és el recorregut, quin és l’itinerari 
de les seves propostes de resolució en cada moment processal? 

A vegades pot semblar què més pot fer més a nivell parlamentari, que per intentar 
a vegades també pot semblar, que potser no ho és, tapar el llegat polític i l’obra de 
govern del mateix president Pujol.

Juliol de 2014. El president Pujol confessa el tema de la deixa; 22 de juliol de 2014, 
renuncia al sou i a l’oficina com a expresident, així com també al tractament de «molt 
honorable». Un any després, 21 de juliol del 2015, s’aproven en ple –en Ple del Parla-
ment de Catalunya– les conclusions relatives, entre d’altres, al cas Pujol, pàgines 36 
a la 39, dins de les conclusions de la comissió d’investigació sobre el frau i l’evasió 
fiscal i les pràctiques de corrupció política. Perquè no és un tema..., no, en sessió ple-
nària, aprovat pel Ple del Parlament de Catalunya.

Es demana en aquesta proposta de resolució que es regularitzi més enllà del que 
la llei li exigeix i posa concretament: «Per conveniència i necessitat.» I jo hi afegei-
xo: «Per un tema també d’exemplaritat.» Òbviament, entenc que volíeu anar també 
per aquí.

I volem que el Parlament i el seu president del Parlament actuï, perquè a més pot 
actuar d’aquesta manera, com a veu de consciència del president Pujol, que li pugui 
fer arribar això. 

Bé, jo crec que el Parlament ha fet en seu parlamentària tot el que havia de fer i 
podia fer en aquest sentit.

Nosaltres no compartim la intencionalitat amagada darrere de les seves propos-
tes de resolució, que no només és de fiscalització o assenyalament del que en aquest 
cas representa el president Pujol, sinó que en la recerca de la seva veritat, i tots en te-
nim part de culpa –repeteixo, i tots en tenim part de culpa–, potser no estem ajudant 
o estem ajudant, de fet, a deteriorar i destruir les institucions també del nostre país. 

Tolerància zero amb la corrupció, evidentment, però amb tota la corrupció. Per 
això espero que la seva perseverança en aquesta lluita serveixi per sumar vots en 
tots aquests temes, com passar comptes amb la monarquia, en el terrorisme d’estat, 
actualment d’actualitat també aquests dies, de perseguir guerres falses o de denun-
ciar, per exemple, de manera honesta, també les clavegueres de l’Estat.

Nosaltres en aquest punt, president, hem presentat unes esmenes, dues esmenes en 
referència al que seria el punt 1 per explicitar el rebuig a tot tipus de corrupció i po-
sant en valor també el treball parlamentari ja fet per aquest Parlament de Catalunya i 
aprovat en sessió plenària en les conclusions de la comissió d’investigació. Tornem-hi.
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I després, demanar, president, també votació separada del punt 2, ja que el que 
sol·licita ja està regulat a l’article 7 de la Llei 13/2005 i en la Llei 6/2003, de 22 
d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, i entenem que aquest punt és 
una manera també, a més, de qüestionar, d’una manera o altra, vingui o no a to, el 
tema de les oficines dels expresidents de la Generalitat i el seu estatut.

Per tant, no sé si acceptaran el Grup de Ciutadans les esmenes que hem proposat 
o no, senyor Dimas. En qualsevol cas, el nostre vot serà negatiu en el punt 2 i en el 
punt 1, en funció del que vostès ens vulguin acceptar o no. 

I permeti’m una última reflexió que ja m’he fet també aquests dies i porto ja unes 
setmanes, en aquest sentit, fent-me. Estem a la Comissió de la CAI, d’Afers Institu-
cionals. Avui es votaran, entre compareixences i propostes de resolució, tres expresi-
dents de la Generalitat, dos exconsellers del Govern, i no seré jo ni el meu grup qui 
negui o critiqui cap iniciativa parlamentària de ningú, només faltaria. Però aquesta 
Comissió d’Afers Institucionals no es pot convertir només en la comissió d’afers in-
terns com un òrgan parajudicial. En tenim una certa responsabilitat i aquí ho deixo, 
perquè tenir sentit institucional potser és quelcom més que aquest paper que li estem 
donant tots, i jo m’hi incloc el primer, en aquesta comissió. 

Dit això, espero les respostes de..., bé, l’acceptació o no de les esmenes per pro-
cedir de manera coherent en el vot en aquesta proposta de resolució. 

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre... (Veus de fons.) Ah, perdonin, 
perdonin, sí. Passaríem al Grup Socialistes i Units per Avançar. I en nom d’aquest 
grup té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, vull dir que crec que com a grup parla-
mentari podríem subscriure tant part de la intervenció del senyor Solsona com part 
de la intervenció del senyor Gragera. 

I, en efecte, com esmentava el senyor Solsona, nosaltres entenem que, com a re-
presentants electes que som en una institució com és el Parlament de Catalunya, hem 
de procurar, tant en la nostra actuació com a electes com per tal de preservar el con-
junt de les institucions, ser molt exigents, no només en els casos d’irregularitats o de 
corrupció o d’il·legalitats que s’hagin pogut produir per part de responsables d’altres 
formacions polítiques, sinó també amb les que puguin haver-se produït en el mateix 
espai polític en el que un milita o en el que pertany.

I crec que és cert que, lamentablement, això, aquest fenomen, el de la corrupció, 
però també el de la realització d’actes que no encaixen amb el que permeten les lleis, 
s’ha produït, no diré –perquè crec que seria injust– que s’ha produït per igual a tot 
arreu, perquè aleshores això podria semblar una estratègia de, diguem, de la tinta del 
calamar, d’embrutar-ho tot, però és veritat que les formacions polítiques més grans, 
amb més trajectòria, amb més anys de govern i de gestió han estat segurament més 
afectades per situacions com aquestes, tampoc amb una distribució exactament ho-
mogènia. No, tampoc diré això.

Però jo crec que sí que és responsabilitat de totes les persones que ens dediquem 
a la política amb voluntat, no només de fer avançar el mateix programa i les matei-
xes idees i defensar les mateixes idees i els mateixos valors, sinó també amb una 
voluntat de servei general, jo crec que és funció de tots abordar amb la major serietat 
i rigor possible aquests debats i també amb la major honestedat possible, per tractar 
de que la lluita contra aquest tipus de pràctiques sigui el més eficaç.

Feta aquesta reflexió, que, de fet, és una reflexió més de caire general, és veritat 
que la proposta de resolució assenyala un dels problemes que normalment es pro-
dueixen quan ja s’ha conegut una determinada situació de frau, de corrupció, fins i 
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tot quan ja s’han depurat les responsabilitats que hi pugui haver des del punt de vista 
judicial, i sens dubte davant de l’opinió pública, però és que sovint els diners que d’al-
guna manera s’han defraudat o que s’han llevat a les arques públiques per mitjà de 
l’artifici que sigui, no retornen al tresor públic.

I, per tant, com que és veritat que aquesta prescripció del deute tributari és quel-
com que, com diu la mateixa proposta de resolució, és perfectament renunciable per 
part del deutor tributari, entenem que pot tenir sentit que des del Parlament, tenint en 
compte que es tracta d’un expresident de la Generalitat de Catalunya, doncs es faci 
aquesta reclamació de que, voluntàriament, restableixi aquests imports en la manera 
que procedeixi. 

Ara, efectivament, jo crec que aquest tipus de qüestions no poden monopolitzar 
la Comissió d’Afers Institucionals, és veritat, però també és veritat que no poden sos-
treure’s del debat, sigui en aquesta comissió o sigui en les comissions d’investigació 
o a vegades d’estudi, que tot sovint els mateixos grups proposem. És a dir, que el Par-
lament no ha de fer la tasca que ha de fer el poder judicial, però tot sovint els grups 
proposem comissions d’investigació o d’estudi al voltant d’aquestes qüestions i més 
sovint del que sembla es produeixen debats interessants i honestos respecte a això i 
es proposen canvis en les polítiques públiques que, a vegades, un cop implementats, 
suposen millores. Així que tampoc es tracta de renunciar això. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara sí, passaríem al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Concha Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Muchas gracias. El escándalo del reconocimiento por parte del señor Jordi Pujol 
de sus conductas ilegales fue una conmoción para mucha gente, sobre todo a medida 
que se han ido conociendo detalles y actividades ilícitas, no solo por el expresident, 
sino también por su familia. 

Por lo que se refiere a la propuesta de resolución, entendemos que los delitos de 
evasión no deberían de prescribir y, por lo tanto, en este caso deberían pagarse lo 
que toca por la evasión del capital más los intereses de demora.

Evidentemente, estamos de acuerdo en que los presidents de la Generalitat se 
sometan a la fiscalización y transparencia, porque no solo hay que parecer honesto, 
sino que también hay que serlo. 

En este sentido, el Parlament de Catalunya, en su pleno monográfico sobre co-
rrupción, aprobó la puesta en marcha, a propuesta de nuestro grupo, del pacto na-
cional contra la corrupción para, entre todas, trabajar en medidas que profundicen 
en la transparencia y el buen gobierno. 

Por eso nuestro voto será siempre favorable a propuestas de resolución que fis-
calicen la corrupción.

Gracias. 

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula 
l’il·lustre diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per avançar que el sentit del nostre vot serà a favor.
Però, més enllà de l’objecte exacte de la present proposta de resolució sobre con-

ductes il·lícites i corrupcions, sí que pensem que hi ha unes altres qüestions que, si 
parlem del senyor Pujol Soley, no es poden escatimar. 

I és que aquest senyor, no únicament ha manllevat des del punt de vista d’il·li-
citud, sinó que des del nostre punt polític també ha manllevat. I quan diem que ha 
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manllevat des del punt de vista polític d’una forma legal volem recordar el que sig-
nifica el senyor Pujol Soley en la història d’aquest país i en la història de la Genera-
litat de Catalunya, unes formes de gestionar on encara estem pagant la realitat de la 
sanitat i de l’ensenyament, així com dels serveis socials, i també, i no ens n’hauríem 
d’oblidar, una peça clau en allò que significa el règim del 78 al nostre país. 

Mai hauríem d’oblidar per què el diario ABC el va nomenar espanyol de l’any, 
l’any 1989. Evidentment, li estaven pagant els bons serveis d’estabilitat pel que signi-
ficava el règim del 78 i pel que significava la consolidació del règim de partits a l’Es-
tat espanyol.

De vegades potser insistim massa en la família. Nosaltres no som mai partidaris 
de que pel que han fet els pares i pel que puguin fer els fills es condemni o es jutgi 
un pare. I ara que estem parlant de jutjar no és tema judicial, sinó en termes polítics, 
però és com poc qüestionable, evidentment, que es va generar tota una corruptela en 
el seu entorn. Però ens sembla molt més preocupant que aquesta corruptela s’ha ge-
nerat en el que va ser el seu partit, el partit que ell va fundar i el partit que fins ara ha 
governat més anys al nostre país. 

Aquests dies, Convergència Democràtica de Catalunya, coneixíem que entrava 
en concurs de creditors; per tant, de deutes no en pagaran, ni un, semblaria que ni 
un cèntim, possiblement. Però el que ens porta és que no paguin les seves responsa-
bilitats polítiques i que no paguin les seves responsabilitats econòmiques. 

En algun moment ens fa mal que hi hagi qui assumeixi la seva herència política 
quan en altres moments neguen la continuació quant a personalitat jurídica. Em sem-
bla que no hi haurà una extensió de la responsabilitat al concurs i, per tant no acabarà 
pagant ningú, però el que pensem que és molt més important no és tant el pagament 
des del punt de vista econòmic que aquí es proposa, sinó la responsabilitat des del punt 
de vista polític de tot el que ha significat, no tant la nissaga Pujol Soley des del punt de 
vista familiar, sinó la nissaga Pujol des del punt de vista polític, en totes i cadascuna 
de les seves expressions.

Sobre les peticions de la present proposta de resolució. Nosaltres estem d’acord, 
evidentment, com pot ser una manera, de la condemna de conductes il·legals i corrup-
tes. Està també bé com es planteja la regularització de pagaments. Ja sabem que no 
ho farà –no ho farà. Ell va fer una carta, va demanar perdó i aquí s’ha acabat tot, però 
està bé que es demani.

I em resulta absolutament indiferent que es faci a través del president del Parla-
ment de Catalunya. I em resulta indiferent perquè el que seria com a molt surrealista 
també és que això s’acabés convertit també en un acte d’autobombo del mateix presi-
dent del Parlament de Catalunya. Encara i així, votarem a favor d’aquests primers 
punts.

I sobre el punt segon, també hi votarem a favor, perquè després d’escoltar la in-
tervenció del portaveu de Junts per Catalunya tenim molts dubtes que allò que recull 
l’article 7 al que ha fet referència sigui exactament el mateix que el que planteja la 
present proposta de resolució.

Una cosa és la memòria que contempla l’article 7 i una altra cosa és els béns i ac-
tivitats, que podien ser coses diferents. I, per tant, des d’un punt de vista garantista, 
pensem que s’ha d’ampliar com més millor. 

I una darrera reflexió per a qui no ve o no ha vingut mai a aquesta comissió. 
Avui parlarem en aquesta comissió de Pujol, de Montilla i de Mas, tres expresidents. 
I, per tant, alguna reflexió amb relació a les figures dels expresidents hauria de tenir 
en ment i alguna idea més també en relació amb la corrupció. No es tracta d’una 
poma podrida, es tracta de tot un règim. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Esperanza 
García.
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Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució 
perquè, home, té un punt irònic que el representant de Junts per Catalunya parli de 
comissions parajudicials, quan ara mateix se n’està celebrant una sobre els atemptats 
de l’agost de Barcelona i quan tenim, habitualment, comissions d’estudi que sobre-
passen el control democràtic i la transparència, que és el que ha de fer el legislatiu. 

Donat que estem precisament al legislatiu, donat que el compromís polític repre-
sentatiu també ha de comportar estar a l’altura moral, i això no ho va complir l’ex-
president Pujol; aquesta, precisament, és la comissió on s’ha d’esclarir i s’ha instar a 
que l’expresident, doncs, voluntàriament compleixi amb el que proposa aquesta reso-
lució, entre altres coses perquè cal recordar que el mateix expresident és qui reconeix 
haver comès un delicte. No estem, com diu el portaveu de Junts per Catalunya, en 
una situació prejudicial on hi hagi una possible vulneració del principi de presump-
ció d’innocència, sinó tot el contrari. 

Llavors, tenint en compte que les conseqüències penals són al marge de les con-
seqüències polítiques, donar la responsabilitat institucional que té un expresident de 
la Generalitat en aquesta institució i donar a la nostra tasca de control democràtic i 
d’exigència moral i institucional a tots els membres que passin, tant pel Govern com 
per oposició d’aquesta cambra, entenc que és necessari i, per tant, escaient votar a 
favor d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Republicà. I, en nom d’aquest 
grup, té la paraula l’il·lustre diputat Josep Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, president. Primer, ens sumem a condemnar tota actuació il·legal i de 
frau que cometi qualsevol polític, estigui en actiu o no; més si ho fa utilitzant la seva 
posició i contactes realitzats durant la seva carrera política. 

Creiem que els fets que vinculen l’expresident Pujol requereixen un rebuig d’aquest 
parlament que vagi més enllà del règim de control que hi ha a la llei d’expresidents. 
Per aquesta raó li votarem a favor de la proposta de resolució.

Però també volem condemnar altres fets que es relacionen expresidents de la 
Generalitat i que potser no són il·legals però són poc ètics. Com, per exemple, aca-
bar treballant en una empresa que és la responsable i beneficiària última del pro-
jecte Castor, un projecte que es va fer quan el molt honorable president Montilla 
era ministre d’Indústria, va ser el que va marcar com a prioritat fer aquest projecte. 
O també, quan es va aprovar al Consejo de Ministros, ell, com a president de la Ge-
neralitat de Catalunya, no s’hi va oposar. Un projecte que recordo que va tenir uns 
costos socials i econòmics molt grans per als catalans. 

En tot cas, és poc ètic i en aquesta comissió ho treballarem d’aquí a poc. Ho dic 
per no centrar-nos només en un dels presidents. 

Però també m’agradaria fer una reflexió. A aquest Parlament no li cauen els anells 
de qüestionar els expresidents de la Generalitat. A mi m’agradaria saber si les noves 
informacions que s’han publicat de la CIA que potser relacionen la ics del GAL amb 
el presidente González es podran debatre algun dia al Congreso de los Diputados. 
No s’ha pogut amb les corrupcions relacionades amb l’anterior cap d’estat. Dubto que 
es pugui fer amb el president González. Ho dic per comparar, també. 

Perquè nosaltres en el fons som republicans perquè volem un nou estat català, no 
per reproduir els problemes estructurals que té l’Estat espanyol, que manté l’omertà 
i la llei del silenci entre la classe política que va facilitar el règim del 78, sinó per 
trencar aquests privilegis i aquests silencis; perquè creiem en la transparència i el 
retre comptes dels polítics, no només durant l’exercici del seu mandat, sinó també 
en evitar que s’aprofitin de la seva posició a posteriori; per tenir transparència so-
bre les portes giratòries; perquè volem una república on la corrupció no només es 
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combati il·legalment, sinó que s’eviti també els fraus de llei, els silencis còmplices 
i «omertàs». 

La nostra idea de república catalana és contrària a tot això. Per aquest motiu li 
votarem a favor, però segurament una proposta com aquesta crec que al Congreso 
de los Diputados mai la podran tirar endavant.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari de 
Ciutadans perquè es posicioni sobre les esmenes. Té la paraula l’il·lustre diputat Di-
mas Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. Señor Solsona, una previa, usted ha hablado sobre la convenien-
cia o no de traer este tipo de iniciativas y de debates a este Parlament. Menos mal que 
ustedes son los que quieren que se hable de todo y se permita cualquier tipo de debate.

Yo creo que los votos de los grupos han ratificado la conveniencia de traer hoy 
este debate aquí. Yo entiendo su posición, que es incómoda, de votar esto porque 
directamente afecta a su formación o la formación de la que usted es heredero, pero 
eso no tiene que hacer que usted marque cuáles son las iniciativas que se pueden 
traer aquí o cuáles no. 

Escuchamos que finaliza una investigación en la que dice que el señor Pujol ten-
dría que haber pagado a Hacienda cerca de novecientos mil euros y no lo ha hecho, 
¿qué propone usted, que nos callemos? Este no es el foro, ¿qué quiere, que hagamos 
un grupo de WhatsApp? 

El president

Diputat...

Dimas Gragera Velaz

¿Que vayamos al bar a debatirlo? 

El president

Diputat, aquesta intervenció l’obliga a posicionar-se sobre les esmenes presenta-
des i no obrir un altre discurs.

Dimas Gragera Velaz

Relativo a las enmiendas...

El president

Gràcies, continuï.

Dimas Gragera Velaz

Perdone, president. Relativo a las enmiendas. Dos temas. El primero. Creemos 
que estas enmiendas lo que persiguen es disipar, generalizar; en definitiva, blanquear 
a un defraudador y a un corrupto. Y lo que nosotros hacemos con los defraudadores 
y los corruptos es señalarlos.

Y, en segundo lugar, permitan que nosotros tampoco aceptemos enmiendas a 
textos del partido heredero del 3 por ciento y de un partido que sigue manteniendo 
imputados o investigados en su gobierno.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs... Entenc que mantenim la votació se-
parada, senyor Solsona? (Remor de veus.) Havia demanat votació separada en el cas 
de no acceptació...

Marc Solsona i Aixalà

Sí, mantenim votació separada, que és el que se m’interpel·la que digui només, no?
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El president

Molt bé, sí.

Marc Solsona i Aixalà

D’acord?

El president

Doncs passaríem... (Veus de fons.) Passaríem el punt a votació, entenent que vo-
tem el punt 1 i el 2 per separat.

Passaríem primer a votació el punt 1 d’aquesta proposta de resolució. 
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
El punt 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 16 vots a favor, 5 en contra i cap abstenció. 

Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions esportives 
per a la pràctica del rugbi 

250-01173/12

Passaríem, doncs, al punt 2 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució so-
bre l’increment de les instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi, presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I per defensar-la té la paraula l’il·lustre diputat 
Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gracias, president. Dicen que el rugby es un deporte de rufianes practicado por 
caballeros, es un deporte un poco especial, muy divertido. He jugado alguna vez, ha 
sido de una manera informal, pero es muy divertido. 

El rugby empezó en Inglaterra...

El president

Diputat, li demanaria si es pot acostar al micro, perquè, la veritat, no se’l sent i 
em preocupa si quedarà o no gravat correctament.

Javier Rivas Escamilla

Ho intento, sí, vinga... 
El rugby empezó en Inglaterra, como el futbol. En 1921 llegó a España. El pri-

mer sitio donde tuvo una implementación fue aquí, en Cataluña. Se creó un club, la 
Unión Deportiva Santboiana, que todavía existe. Dos años después ya se hizo una 
Federación Catalana de Rugby, señal de que era un deporte en auge y había que or-
ganizar competiciones y hacer reglamentos y, bueno, gestionar lo que era un deporte 
que en ese momento nacía.

Efectivamente, no es un deporte de masas. Tampoco es un deporte minoritario, 
hay siete mil deportistas federados, cincuenta y dos clubs, no es un tema baladí, no 
es un tema menor.

Y Einstein decía que todo es relativo al observador, ¿no? Aquí decimos que las 
comparaciones son odiosas, vamos a hacer un poquito de comparación.

En Madrid, por ejemplo, hay once campos para la práctica del rugby. En Catalu-
ña tenemos cuatro. La ratio de deportistas por campo en Madrid es de 298 por cada 
campo, y en Cataluña, de quinientos uno. Huelga decir que es un deporte que nece-
sita de unas instalaciones que tengan unas ciertas características, no es un deporte 
que se pueda practicar en medio de la calle. 

Lo que más nos traslada el sector, a parte de esta carestía de instalaciones, es que 
les hace falta como una instalación un poco de referencia, que lo que proponemos 
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es que se consensúe con el sector, porque ellos son los que realmente mejor conocen 
su deporte, no para hacer un estadio faraónico, pero sí para hacer una cosa que sea 
suficiente y que sea digna para este deporte, ¿no? 

El año que viene es el centenario y dentro de dos años el centenario de la fede-
ración. No creo que hagan falta excusas, pero yo creo que después de cien años, y 
siguen vivos, yo creo que se han ganado el derecho a tener una instalación un poco 
mejor en condiciones. 

Si no se puede, por premura de tiempo o presupuestaria, pues hacer una obra de 
aquí para mañana, bueno, lo podemos llegar a entender, somos pragmáticos, pero 
sí que creo que deberíamos adquirir el compromiso y que, como mínimo, mínimo, 
mínimo, el año que viene pongamos una primera piedra de este estadio y se le dé un 
poco de visibilidad y de validez a un deporte que, repito, ya es centenario.

Gracias, president.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret. 

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Si no em falla la memòria, crec que no és el primer cop que 
el Grup de Ciutadans porta a debat la qüestió de les instal·lacions de rugbi en aques-
ta comissió i, si no em falla la memòria, en l’anterior ocasió també vam estar a favor 
d’aquesta petició que es fa des del Parlament al Govern de la Generalitat de que es posi 
remei a aquesta situació de manca d’instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi. 

A nosaltres ens sembla que cal, en general, fomentar la pràctica esportiva i el rug-
bi és un..., no sé per què hi ha una tendència de la gent que no el coneix a pensar que 
és un esport molt violent, molt agressiu, etcètera. És, evidentment, un esport de con-
tacte, però no genera, diguem-ne, més lesions que altres esports de contacte i d’equip. 

I a nosaltres ens sembla que és un esport que val la pena fomentar, entre altres 
coses perquè comparteix amb altres esports d’equip la formació en valors i per les 
característiques i la trajectòria històrica de la pràctica del rugbi crec que també 
transmet alguns valors específics de respecte i companyonia amb l’adversari espor-
tiu que crec que val la pena donar a conèixer i permetre que es practiqui. I en aquest 
sentit, ens referim a totes les categories esportives. 

Per tant, sent veritat que el nombre d’instal·lacions que existeixen ara mateix al 
país és limitada, crec que no estaria de més que les institucions facilitessin que hi 
hagués més instal·lacions, o almenys més adients, per a la pràctica d’aquest esport. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Concepción 
Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Gracias. El rugby, como bien comentaba el diputado Javier Rivas, fue introdu-
cido en la península Ibérica por Baldiri Aleu, en la ciudad de Sant Boi, en 1921. Es 
uno de los deportes más bonito, nobles y emocionantes que se puedan practicar y 
ver. La Unión Esportiva Santboiana es el club decano del deporte oval y ha mante-
nido siempre un alto nivel y rendimiento en la División de Honor española, siendo 
uno de los clubs más laureados y con buen palmarés, a pesar de ser un club que basa 
en gran parte de su éxito en la cantera. 

Simultáneamente a la fundación del club, se fundó la Federación Catalana de 
Rugby, siendo una de las federaciones fundadores de la FIRA.

Además de ser un deporte espectacular, en el que lo importante es el colectivo 
y remar todos a una para conseguir el objetivo final, también es fuente de valores y, 
más allá de entrenar, también forma a personas. Y los valores del rugby son: integri-
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dad, es central para la estructura del rugby y se genera mediante la honestidad y el 
juego limpio; pasión, la gente del rugby tiene un apasionado entusiasmo por el juego; 
solidaridad; el rugby proporciona un espíritu unificado que conduce a amistades que 
duran toda la vida; camaradería; trabajo en equipo y lealtad, transcienden las dife-
rencias culturales, geográficas, políticas y religiosas; disciplina, es una parte integral 
del juego tanto dentro como fuera de la cancha y está reflejada en la adhesión a las 
leyes, regulaciones y valores centrales del rugby, y el respeto, el respeto por los com-
pañeros y compañeras, oponentes, oficiales de partidos y aquellos involucrados en el 
juego es esencial. 

Difícilmente, como espectador, verás a los jugadores y jugadoras con discon-
formidad ante una decisión arbitral o ir a hacer daño al adversario. De todos es co-
nocido el tercer tiempo, que es cuando quedan fuera después a tomar algo cuando 
acaban, que es como un elemento esencial para entender cómo funciona este deporte. 

En España y en Cataluña ha costado mucho dotar de recursos suficientes a este 
deporte para poder ser competitivo y la mayor parte de las veces no se han tenido en 
cuenta sus demandas.

Así que, en este caso, dotar al rugby catalán de un estadio digno, en el que se 
pueda desarrollar la competición, es del todo necesaria y justificada. Y el año 2021 
es un gran año para hacerlo, que además cumple el club decano del rugby cien años, 
de aquí, de la Santboiana. 

Así que votaremos a favor para que tengan más recursos.
Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al Subgrup Parlamentari de Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat 
Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per compartir algunes notes de la història del rugbi. El rugbi 
va començar als Països Catalans al segle XIX, no va començar al segle XX, va co-
mençar al segle XIX, sobretot a Perpinyà, si parlem dels Països Catalans. I la primera 
expressió de rugbi al Principat, a l’actual comunitat autònoma de Catalunya, tampoc 
va ser a l’octubre de l’any 21, sinó que va ser al juny de l’any 21, perquè un equip dels 
Països Catalans, Perpinyà, va venir a jugar un partit de rugbi amb un equip, aquest 
sí, francès, l’altre era de la Catalunya del Nord i és de la Catalunya del Nord, a la 
ciutat de Barcelona, al camp del Real Club Esportiu Espanyol, i estem parlant d’un 
club de futbol. 

Ens situa molt bé com sempre hi ha hagut dificultats per tenir instal·lacions es-
portives per al rugbi.

Quan la primera expressió que vam tenir de rugbi al Principat, ja he dit que als 
Països Catalans era una mica anterior, no va ser la creació de la Santboiana, sinó 
que va ser aquest partit de rugbi.

Dit això, a l’octubre del 21, de 1921, sí que van tenir aquesta primera expressió. 
En tot cas, també ho podem discutir al tercer temps, que forma part també d’aquesta 
cultura del rugbi. 

Però sí que ens semblava que era interessant aquesta reflexió d’una visió de Països 
Catalans, que semblaria que alguns volen traslladar-nos que ens ho inventem i que 
això no ha existit mai ni que té una realitat cultural, nacional, política i també esporti-
va, però la mateixa història, evidentment, moltes vegades, no sempre, ens dona la raó.

També, per cert, i no vull entrar en polèmica, el camp de la Santboiana era el 
camp del Riu. No vull dir que aquests terrenys fossin de Cornellà de Llobregat, però 
segurament hi ha hagut discussions al llarg de la història sobre a qui pertanyien 
aquells terrenys. Dic que, de la mateixa manera que no diré que Colom era català, 
no diré que aquests terrenys eren de Cornellà, però que tothom sàpiga també (ria-
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lles) que, evidentment, aquells terrenys i els contigus han estat un objecte de dis-
cussió al llarg del darrer segle entre Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.

En tot cas, la centralitat del que tenim com a proposta de resolució d’avui és la 
manca d’instal·lacions esportives per poder desenvolupar el rugbi i, sobretot, més que 
la manca d’instal·lacions esportives, la manca d’instal·lacions esportives pròpies. És 
molt difícil compaginar, per exemple, la pràctica de l’atletisme i la pràctica del rugbi 
en un espai contigu. Això passa molt, com en tants altres esports, on moltes vegades, 
fins i tot, discutir si acaba o s’inicia una activitat, que és el futbol, amb una altra, que 
és el rugbi, en unes mateixes instal·lacions. 

I per tant, un país com el nostre, que té força tradició en el rugbi, necessita aques-
tes instal·lacions i serà per això que hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Esperanza 
García. 

Esperanza García González

Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. I per no repetir-nos, 
evidentment, la tradició fa que el rugbi va ser pioner en arribar a Espanya mitjançant 
Catalunya. Evidentment, tenim una situació i és que al mateix rugbi espanyol el que 
li manca per millorar és participar a les competicions europees, però això no s’acon-
segueix; diguem-ne, que aquesta és una fita més de llarga mirada i molt més ambi-
ciosa. Però és veritat que la base s’ha de treballar, ha de tenir possibilitat de millorar, 
tenir camps on pugui jugar. I, per tant, com que la proposta és raonable i la realitat 
és la que és, hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà. 
I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució. És 
essencial que hi hagi un estadi de rugbi a Catalunya, especialment a la ciutat de Bar-
celona no hi ha cap espai d’aquest tipus que pugui tenir..., potser al Baix Llobregat sí 
que n’hi ha espais, però a la Barcelona hi ha una mancança molt marcada, és el que 
ens diuen les persones que coneixem del sector. 

I és veritat, és una tradició catalana de fa més de cent anys.
I si nosaltres, que som un partit independentista, volem recuperar al món el pa-

per que tenia Catalunya al rugbi, hi hem d’invertir. És a dir, no podem atribuir tota 
la culpa als altres i hem apostar també per un tipus d’esport que ha sigut de tradició 
aquí i a Catalunya. 

També ens agradaria que... que és curiós, perquè la Federació Catalana va ser la 
fundadora de la Federació Internacional i ara ja no és reconeguda. Ens agradaria, 
també, perquè aquest esport pogués tenir la rellevància i la força que té, que tenia, 
en el nostre país que ens ajudés, que la Federació Internacional la pugui reconèixer 
com reconeix altres federacions esportives que no són estatals. 

I en aquest cas també és important, no és només la inversió, que això sí que és 
responsabilitat del Govern de Catalunya, sinó també la facilitat perquè l’Estat espa-
nyol no bloquegi el reconeixement d’altres federacions esportives, i en això ens agra-
daria també trobar la seva complicitat. Ho dubto que ho trobem. Però, en això, en el 
que és la inversió esportiva, sí que ens trobarà a nosaltres al costat.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Anna Tarrés.
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Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Dir per avançat que votarem a favor d’aquesta PR, com no pot 
ser d’una altra manera. Parlem d’esports, parlem d’instal·lacions, parlem de pràctica 
esportiva, parlem de més de set mil llicències federatives, d’uns cinquanta-tres - cin-
quanta-cinc clubs, pel que a mi em consta, i d’un esport que el proper any 21 celebra 
el seu centenari de la mà del club del Santboiana.

La PR que avui presenta Ciutadans té com a objecte una antiga demanda del sec-
tor. La Federació Catalana de Rugbi ja perseguia construir aquesta instal·lació des 
de fa més de quinze anys. Cal dir que, paral·lelament, el Govern de la Generalitat 
va aprovar per al període 2006-2012 el Pla de xarxa de tecnificació esportiva dins 
el desenvolupament del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Ca-
talunya, el famós PIEC, on es dissenyen les necessitats específiques i singulars dels 
diferents àmbits territorials i de les diferents modalitats esportives o activitats fisico-
esportives.

En la determinació d’aquesta xarxa hi havia present la construcció d’un camp de 
rugbi que mai es va arribar a fer per la falta de finançament. La crisi del 2008 va fer 
caure la inversió prevista en aquell moment a una zona de Terrassa. 

Som coneixedors, a més a més, que l’estudi fet a Barcelona certifica, com ja s’ha 
dit aquí, que la ciutat té un greu problema de densitat pel que fa a la pràctica del rug-
bi. Els quatre camps disponibles –la Foixarda, Poblenou, Vall d’Hebron i les pistes 
universitàries– són insuficients per donar cabuda a tota l’activitat que els clubs de 
Barcelona poden arribar a generar.

Som coneixedors, també, que amb un aforament per a unes 1.500 persones el 
camp de la Foixarda queda petit per poder organitzar competicions internacionals 
de primer nivell. 

I som conscients que es necessita construir un estadi nacional i crear un centre 
de tecnificació per donar impuls als joves esportistes que tinguin qualitats i que vul-
guin dedicar-se a l’alt rendiment. 

Com ja s’ha dit, l’any 2021 se celebra el centenari del Santboiana, el 23, de la 
Federació Catalana, i el 24, els cent anys que es va crear la secció en el Futbol Club 
Barcelona.

És per aquesta raó que el Govern ja hi ha posat fil a l’agulla. Els recordo que el 
passat 21 de febrer d’aquest mateix any es va mantenir una reunió amb tots els ac-
tors: el president de la Federació Catalana, el senyor Ignasi Planas; el president de la 
Unió Esportiva Santboiana, el senyor Miquel Martínez; el molt honorable president 
Torra i el secretari general de l’esport, el senyor Gerard Figueras, per posar sobre la 
taula la necessitat de construir aquest nou estadi de rugbi. Un estadi que, en aquest 
cas, podria estar ubicat a la zona del Fòrum.

En el seu moment ja es van començar a fer les gestions i negociacions amb la res-
ta d’institucions, perquè està clar que això el Govern no ho pot fer sol i en aquestes 
negociacions estan sobre la taula l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament 
de Barcelona, la Diputació i la Generalitat de Catalunya. 

Per part del Govern català van obtenir el compromís a obrir la porta a la redacció 
d’aquest projecte que es realitzarà, si és possible, aquest mateix any. De totes mane-
res, i sense oblidar les necessitats i els compromisos pendents que té el Govern, com 
aquest, hem de ser conscients que la situació de l’esport avui, després de la pandè-
mia, post-Covid, està en una altra fase i que caldrà prioritzar. 

I per aquest motiu reiterar i refermar el nostre compromís amb l’esport i dir que 
votarem a favor d’aquesta PR. 

El president

Moltes gràcies, diputada. Digui’m, diputat Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Cinc segons per contradiccions. 
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El president

Trenta segons.

Javier Rivas Escamilla

Em sobra temps. No, només..., comentava el company Pedret; no, no havíem por-
tat mai cap proposta de rugbi, n’havíem portat una de criquet, que també és un tema 
que penso que tenim un tendó d’Aquil·les. No, ho dic només com a aclariment, eh? No 
vull fer... De bon rotllo, eh?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Doncs, si els sembla bé, posaríem aquest punt a votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’esport català 
250-01174/12

Passaríem, doncs, al punt tres de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre l’esport català, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I per defen-
sar-la té la paraula l’il·lustre diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies novament, president. Formar a un deportista no es labor de un día, es 
un proceso entretenido y largo. Formar una sociedad deportiva todavía lo es más, 
porque es multiplicar esa unidad por un conjunto, ¿no? Quiero decir con esto que 
necesitamos tiempo, que necesitamos planificación. Y una planificación, lógicamen-
te, acabamos de ver una PR de instalaciones deportivas, pues, lógicamente, necesita 
recursos. 

En los diez últimos años el presupuesto de la Generalitat ha ido rebajando, así, 
discrecionalmente, pues un 70 por ciento de los recursos que tenía el deporte cata-
lán hace diez años.

En la exposición de motivos, en la PR, cuando la escribí, empecé poniendo que 
no hacía falta reiterar las bondades de la práctica deportiva, pero me voy a auto-
corregir. Creo que sí, creo que tengo que recordar los beneficios sanitarios, sociales, 
inclusivos, culturales y un larguísimo etcétera de cosas que creo que no nos pode-
mos olvidar.

La Generalitat, creo que lleva una política, bueno, no voy a decir que errática, 
pero que tiene el deporte como, ahí, en un cajoncillo de sastre, y entonces, en fun-
ción del momentum económico o político, pues les damos un poco más, les damos un 
poco menos, pero yo creo que esto, como un diagrama de PERT, necesita anteceden-
cia y necesita consecuencias y es que queremos tener una planificación que necesita 
estrategia. 

Por poner un símil, hace años se aprobó una cifra que llamamos el 0,7 por cien-
to de cooperación internacional. ¿Por qué? Dicen que san Agustín inventó la palabra 
«pordioseros», decía que era bueno que hubiera pobres para que así los ricos pudieran 
dar limosna y se ganaran el cielo y por eso eran «pordioseros», ¿no?

Yo soy agnóstico y soy ciudadano, no creo en la caridad cristiana, creo un poco en 
la justicia social y creo que el deporte no tiene que estar al albur del momento econó-
mico, sí, porque lo estamos todos, todos viajamos en el mismo barco, pero el momen-
to político sí que creo que tenemos que tomar el compromiso, la decisión política, la 
voluntad en firme de que, llueva o truene, una parte de nuestro presupuesto sea dedi-
cada a dar una estabilidad y una continuidad al sector deportivo.

Poca cosa más. Espero que adquiramos este compromiso y, aunque ya la dipu-
tada Tarrés ya amenazaba con que donde dije digo, digo Diego y que no hay dinero 



DSPC-C 506
16 de juny de 2020

Sessió 28 de la CAI  19 

por el Covid, pero habrá el dinero que haya, no estamos hablando de valores abso-
lutos, sino relativos, porcentuales, lo que indican la voluntad política de este Parla-
ment de qué es lo que queremos hacer con un sector que a todos se nos llena la boca 
en decir que es estratégico, pero dice el refrán que obras son amores y no buenas 
razones.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. No s’han presentat esmenes en aquesta proposta de resolució. 
I, en nom d’aquest grup, tindria la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. En primer lloc, el que és de justícia, té raó el diputat de Ciuta-
dans, i a mi em fallava la memòria. Aquests britànics, anar creant esports i, al final, un 
es confon. (Rialles i veus de fons.)

Algú hauria d’estudiar les circumstàncies en què tot això es va produir, perquè 
segur que darrere hi ha raons materials perquè fos així...

El president

Diputat, no obrim una conversa... 

Ferran Pedret i Santos

...però tornem al tema.

El president

...entre diputats i continuem amb l’exposició.

Ferran Pedret i Santos

Tornem al tema. No, el cert és que la proposta de resolució que se’ns presenta 
parla de la necessitat de dedicar un 1 per cent, com a mínim, del pressupost anual 
de la Generalitat de Catalunya a la política esportiva.

I nosaltres no podem fer altra cosa que estar d’acord amb aquest objectiu, com es-
tem d’acord amb d’altres, com amb el 2 per cent cultural, com amb el 6 per cent per 
a educació, com en d’altres que també es fixen en termes relatius i que rarament són 
assolits, com també en el cas del 0,7 per a polítiques de cooperació, no? 

Però crec que val la pena que des d’aquesta comissió insistim en la necessitat 
de què s’assoleixin aquests mínims per tal de, a més, intentar pal·liar l’efecte que ha 
tingut, acumulatiu en el temps, d’aquest dèficit de finançament d’aquestes diverses 
polítiques. Perquè, efectivament, es va creant un efecte d’acumulació per la man-
ca d’inversions que després fa molt difícil recuperar l’estat o el millor estat possible 
d’aquests diversos àmbits socials en el que la intervenció pública és necessària a tra-
vés de les inversions, les polítiques de foment que siguin pertinents.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Concepción 
Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Gracias. Bueno, efectivamente, el deporte fue uno de los primeros damnificados 
cuando llegó la crisis, reduciéndose al máximo las aportaciones públicas y situán-
dolo en una situación muy delicada, al sector. En ese sentido nosotras, que daremos 
apoyo a la propuesta de resolución, tenemos algunas propuestas al respecto. 

Garantizar que las subvenciones a las entidades deportivas, las federaciones y los 
consejos deportivos recuperen su razón esencial de herramienta de fomento de la acti-
vidad del mundo del deporte para hacer realidad los principios de libertad y equidad. 
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Las subvenciones tienen que otorgarse mediante procedimientos de libre concurren-
cia, transparencia, objetividad y publicidad, con bases reguladoras concretas y esta-
bles para toda la legislatura, que garanticen un acceso real de las entidades a líneas 
de subvenciones auténticamente identificadas con sus necesidades para llevar a cabo 
programas con un interés social medible. 

Favorecer las acciones de mecenazgo dirigidas a las asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro a través de la Secretaria General del Deporte. 

Deben promoverse estudios, congresos e intercambios que favorezcan la inves-
tigación de fórmulas más eficientes y sostenibles del hecho asociativo en el ámbito 
del deporte. 

Los recursos deben salir de algún sitio y en este sentido damos ideas. Una po-
sible medida podría ser la tasa al deporte de élite, que genera mucho dinero y que 
puede revertir directamente en el deporte de base cuando se efectúan grandes tran-
sacciones al realizar fichajes. 

En todo caso, y después de la crisis sanitaria de la Covid, habrá que ver cómo 
se puede conjugar y dar cobertura a todas las necesidades que se vienen encima y 
cómo se materializa el uno por ciento del presupuesto de la Generalitat.

En todo caso, sí que nos parece que habría que realizar algún plan económico 
para implementar estos recursos en el sector deportivo. 

Gracias. 

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al Subgrup Parlamentari de Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre 
diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per avançar que el nostre vot serà positiu a favor d’aquesta 
proposta. Evidentment, compartim la necessitat d’aquesta dotació pressupostària, 
però pensem que abans o després haurem de tenir un debat, no dic més profund, 
sinó sobre un tema molt concret, que és com s’està bifurcant a dia d’avui l’esport 
entre allò que són empreses que gestionen el que van ser històrics clubs –no única-
ment al nostre país, sinó al conjunt del món– i el que és l’esport entès com a base 
associativa.

A dia d’avui ja tenim algunes empreses que no únicament fan beneficis a través 
de les aportacions que moltes vegades li fem tots els contribuents amb la nostra tribu-
tació, sinó que determinen horaris, que determinen què es veu o no es veu a la tele-
visió, que determinen normes tributàries i que, fins i tot, moltes vegades, els serveix 
per establir tota una sèrie de xarxes clientelars en la subcontractació pública. 

Tant de bo algun dia obrim aquest meló i puguem parlar realment del que s’han 
convertit alguns històrics clubs, que a dia d’avui no tenen res de clubs, i són absolu-
tament una empresa que l’únic que li preocupa és generar beneficis.

I per una altra banda, la cara B, i que moltes vegades es veu fins i tot expulsada 
del seu espai físic per aquesta visió de l’esport negoci, aquelles entitats esportives de 
base associativa, populars, que a més han donat resposta a la manca d’oci i a la for-
mació en una etapa important històrica als barris obrers del nostre país i que a dia 
d’avui veuen com arribar a final de mes és gairebé impossible. 

Més enllà també de molts treballadors i treballadores d’aquelles empreses que as-
sumim que els fem passar per falsos: falsos becaris, falsos entrenadors que no cotit-
zen quan estan tenint una professió darrere de la seva activitat, falsos acompanyants 
que estan fent una activitat en totes les notes d’una dualitat i que esperem que abans 
o després, evidentment, això es pugui resoldre. Però es resoldrà si hi ha pressupost; 
si no, tothom, i aquí assumim col·lectivament que, evidentment, l’esport de base, l’as-
sociatiu, allò que hi ha en una col·lectivitat, s’acabarà.

Dit això, recordar, simplement, com ja he avançat, que hi votarem a favor. 
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El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Esperanza 
García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta que crec que re-
cull al final una reclamació pròpia al sector, que és des de l’any 2014 que ho reclama. 

No sense abans assenyalar que el mateix que vàrem dir en el seu moment amb la 
tramitació de la Llei de l’esport, el problema també és que hem de fer una reflexió 
sobre quin model esportiu a Catalunya volem. 

Nosaltres també apostem perquè hi hagi més control, més transparència, més 
concurrència a les ajudes, a les subvencions, que siguin finalistes, i fins i tot una 
aposta més decidida, ja que al mercat li costa més, per l’esport femení.

Dit això, em sembla correcta la proposta de resolució i assumible per part de la 
Generalitat, amb la qual cosa hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al Grup Parlamentari Republicà i, en nom 
d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Núria Picas.

Núria Picas Albets

Bona tarda, president. Diputades, diputats. Sabem que la situació és molt com-
plicada i que aquesta crisi està afectant i afectarà molts àmbits i el món de l’esport, 
òbviament, no en quedarà al marge. També sabem que ens hem de replantejar mol-
tíssimes coses, perquè l’escenari no és favorable i més després d’aquesta crisi de la 
Covid-19, amb un escenari més esfereïdor encara.

Tots sabem que a Catalunya l’esport està molt arrelat, que tenim molt esport base 
i de molta qualitat. Sense anar més lluny, Catalunya disposa de setanta-tres federa-
cions esportives catalanes inscrites, quaranta-cinc consells esportius i gairebé dinou 
mil clubs i entitats esportives inscrites al Registre d’entitats esportives de Catalunya. 
I el sector esportiu representa el 2 per cent del PIB i té clars beneficis socials.

Tampoc cal anar gaire lluny en els temps que correm per percebre que aquests 
dies tothom ha entès la importància de fer activitat física. L’esport és transversal i 
estem totalment a favor que s’ha de dotar de bones eines perquè tot el seu engranatge 
funcioni i aquesta roda vagi agafant inèrcia positiva per obtenir grans beneficis en 
forma de recuperació econòmica, font de salut i benestar i contribuir a la projecció 
internacional del país, i també com a bona eina d’integració social que és, de cohesió 
social i una pota clau en la nostra societat.

Les polítiques esportives tenen un paper central i transversal en la societat i ara 
és el moment de reconstruir, optimitzar recursos i calen mesures de caràcter urgent 
i hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per acompanyar i ajudar clubs i en-
titats i a tot el sector a tirar endavant o, com hem dit moltes vegades, no arrencarem.

Econòmicament, recordem que plou sobre mullat. Venim d’una crisi ja del 2008, 
després de les retallades del pressupost del 2010 l’aportació pública al sector de l’es-
port va tocar fons el 2013 i, a partir d’aquest any, el pressupost de la Generalitat ha 
anat creixent amb relació a l’aportació al sector esportiu, tot i que no ha sigut possi-
ble arribar a les quantitats desitjades pel sector.

I estem d’acord en què la Secretaria General de l’Esport no té el pressupost que 
ens agradaria, com cap departament, perquè els recursos que tenim, mentre siguem 
una autonomia, són els que són. 

I estem totalment d’acord que cal una injecció i millorar l’acord pressupostari 
per al món de l’esport, en això hi estem tots d’acord. Però no compartim que això 
s’hagi de traduir en una parcel·la estanca del pressupost; és a dir, establir un percen-
tatge o destinar un tant per cent concret del pressupost a una determinada política 
de despesa.
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Això comportaria convertir el pressupost en un instrument merament adminis-
tratiu i que no permetria al Govern fer la seva funció, que és establir en cada mo-
ment quines són les prioritats i on s’han de destinar els recursos. 

És per això que el nostre grup parlamentari votarà abstenció, no pel percentatge 
en si, no és qüestió de números, sinó pel fet d’establir un percentatge concret.

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. És evident que tota persona relacionada amb el sector esportiu 
està disposada a defensar que hi hagi més diners públics per a l’esport i l’activitat físi-
ca. Sense anar més lluny, deixi’m dir-los que ahir o abans-d’ahir va sortir una notícia, 
on l’Asociación del Deporte Español, que va participar el dilluns passat a la comissió 
de reconstrucció econòmica i social post-Covid-19, que s’està celebrant al Congrés dels 
Diputats, ha presentat un pla de reconstrucció i activació de l’esport espanyol i vol pre-
sentar l’esport com a activitat d’interès general.

Dit això, m’agradaria exposar això per fer palès aquí que, evidentment, estem 
tots remant en la mateixa direcció i que tots sabem de les bondats de l’esport –l’edu-
cació, educació en valors, salut, benestar social, cohesió, cohesió social, cultura, 
projecció internacional, economia i un llarg etcètera. 

Senyor Rivas, nosaltres tampoc volem almoines, simplement volem el que ens me-
reixem com a país. Potser és hora que vostès ajudin a que Madrid ens retorni allò que 
ens deuen i potser així podrem tenir els pressupostos, uns pressupostos més generosos. 

Tot i així, i malgrat les dificultats que estem vivint, el Govern de la Generalitat 
està fent un esforç important per augmentar les dotacions econòmiques. Per exemple, 
les federacions i els clubs passen d’un pressupost de 8,75 milions del 2019 a 9,5 amb 
un augment del 8,5 per cent; els consells esportius d’un 4,75 a 5 milions, un augment 
del 5 per cent; la subvenció d’impacte en el territori triplica la seva dotació a 3,5 mi-
lions, i es dota, entre altres, amb 9 milions el programa ARC per garantir la prepara-
ció dels nostres esportistes per als Jocs Olímpics. 

Però malgrat aquests esforços, sabem que els recursos són insuficients per arribar 
a les necessitats dels diferents àmbits de l’esport i l’activitat física. I ho acabem de 
veure en el debat anterior, quan estàvem parlant de la necessitat de construir un nou 
camp de rugbi.

M’agradaria recordar al grup proposant que les reivindicacions de destinar l’1 
per cent del pressupost anual de la Generalitat són força anteriors al gener del 2020. 
Aquesta reivindicació ja estava contemplada en la proposició de llei que vam deba-
tre en aquest Parlament, que, per cert, vostès no van voler signar-la amb nosaltres 
quan la vam presentar com a proposició de llei. 

Però deixi’m anar una mica més lluny. Per què volem més recursos? «Donde dije 
digo, no dijo Diego», el que estem dient aquí és què volem fer amb aquests recursos 
que necessitem. Per exemple, polítiques per pagar totes les llicències escolars i fede-
ratives per als nostres escolars i dels nostres esportistes, que això seria un import 
de 37 milions d’euros. Treure línies de rehabilitacions i construccions d’equipaments 
per tot Catalunya, perquè fa més de deu anys que no hi ha hagut cap convocatòria per 
a la construcció de nous equipaments. Contractació de monitors a través dels ajun-
taments per a la realització d’activitat esportiva municipal en la temporada d’estiu. 
Recuperar, per exemple, el nivell de despesa pública abans de la crisi del 2008. Re-
cuperar els premis a esportistes d’alt nivell. Millorar les instal·lacions del CAR i els 
centres de tecnificació. Més recursos per al programa Dona i Esports. Modernització 
de les entitats esportives en clau de digitalització de les gestions. Més recursos per a 
esdeveniments esportius d’impacte en el territori i així estimular els sectors vincu-
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lants. Cal dir que estem pobres de grans esdeveniments esportius internacionals aquí 
a Catalunya. Recuperar el pla pilot de la famosa recepta esportiva per implementar-la 
arreu de Catalunya i assegurar-nos que els més vulnerables també tenen accés a tota 
pràctica esportiva. 

Les polítiques esportives tenen un paper central i transversal en la societat, ja que 
són motor de recuperació econòmica, font de salut i benestar, d’educació, d’integra-
ció i contribueixen a la projecció internacional del país.

Com deia Raül Romeva en una entrevista: «És necessari que l’esport deixi de ser 
només el tema de secció d’esports dels diaris.»

Després de les retallades del pressupost de 2010, l’aportació pública al sector de 
l’esport va tocar fons el 2013. A partir d’aquest any els pressupostos de la Generali-
tat han anat creixent amb relació a l’aportació al sector esportiu, tot i que no ha sigut 
possible arribar a les quanties desitjades pel sector. 

En tot cas, el millor finançament públic del sector de l’esport i l’activitat física a 
Catalunya s’haurà d’anar assolint progressivament en els diversos exercicis econò-
mics amb el compromís d’assolir, quan es pugui, un tant per cent de despesa pública 
lògica, a cavall entre el que genera el sector anualment, hem parlat del 2,1 per cent 
del PIB català, i el que promou en estalvi sanitari. És a dir, per cada euro invertit, se 
n’estalvien tres. 

Actualment estem invertint...

El president

Diputada, vagi acabant. 

Anna Tarrés i Campà

Vaig acabant? Actualment estem invertint un 0,25 per cent del pressupost de Ge-
neralitat, totalment insuficient i que representa una despesa per habitant que resta 
lluny de la tendència europea. Estem treballant-hi fort per intentar aconseguir-ho. 

Per tant, en aquest sentit, ens abstindrem amb aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem a votar el punt 3 de l’ordre del dia. 
Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
El grup de..., que no la veia, diputada Abellán. Diputada Abellán... Tornem-ho a 

repetir, és que no la veia, si estava votant... Sí? 
(Veus de fons.)
Vots en contra? Vots en contra de la proposta? 
Abstencions? 
Queda aprovada per 11 vots a favor, cap en contra i 10 abstencions.

Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les 
subvencions percebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives 
Catalanes 

250-01175/12

Passaríem, doncs, al punt 4 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre la reclamació de la devolució de les subvencions percebudes per la Platafor-
ma Proseleccions Esportives Catalanes, presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. I per defensar-la té la paraula l’il·lustre diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gracias, president. La diputada Tarrés..., sin ánimo de polemizar, ¿eh?, pero antes 
nos pedía ayuda, y yo, encantado, por ella y por el deporte; pues le voy a dar un poco 
de ayuda.

Presentamos una PR... Ayuda, porque decía que nos faltaban recursos. Bueno, 
pues vamos a ayudar recuperando recursos.
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El deporte tiene, todos creo que coincidimos, una insuficiencia de aportaciones 
presupuestarias. Muchas asociaciones, clubs, federaciones, bueno, la mayoría, sobre 
todo, básicamente, su fuente de ingreso principal es vía subvención. 

Hay una asociación sin ánimo de lucro que se llama Plataforma Proseleccions 
Catalanes. La Generalitat le deja un palacete modernista en el passeig Permanyer. 
Dicen los expertos inmobiliarios que eso tiene una cuantía de cinco mil euros al mes, 
entre cuatro y cinco mil euros al mes de alquiler, que no estamos cobrando. Tienen 
un pago en especies. Y luego, a lo largo de estos años llevan millones de euros co-
brados con vía subvención.

Saltó a los medios que hay una investigación judicial porque, supuesta o presun-
tamente, dos personas –el presidente y el secretario–, pues, se estaban haciendo así 
como autoavales; vaya, que se lo estaban llevando crudo, hablando clarito, ¿no?, que 
aquello era su caja y cuando necesitaban dinero pues abrían el cajón y se lo llevaban.

Bueno esto está pendiente de una investigación judicial. Esto tiene dos vías, una 
la penal, en la que yo no entraré, yo no soy juez, no soy fiscal, soy diputado –a mucha 
honra– de este Parlament. Pero sí que hay otra vía, que es la administrativa, y que 
no nos pase como nos ha pasado en el punto 1 con las prescripciones de hipotéticos 
delitos.

Quiero recordarles la Ley general de las administraciones públicas y la Ley ge-
neral de subvenciones, donde se especifica que la Administración, siempre que da 
dinero público, no es que tenga la oportunidad de fiscalizarlo, es que tiene la obli-
gación de fiscalizarlo. 

Y en el momento que haya una mínima sombra de sospecha, pues creo que esta 
actuación es innegable, tiene que hacerla y por la vía de urgencia, antes de que em-
piecen prescripciones. 

De momento, por eso esta PR –lamentable que la tengamos que hacer, que el Go-
bierno no esté actuando de oficio–, lo que observamos en el Plan General de Sub-
venciones 2019- 2021 es que esta asociación sigue teniendo 295.000 euros, así, para 
empezar el año, de subvención.

El objeto, la finalidad de esta asociación, supuestamente deportiva, porque las 
subvenciones le llegan a través de la Secretaria General de l’Esport, de la cual es res-
ponsable el señor Gerard Figueras, no sé cuál es el objeto de esta..., bueno, sí que lo 
sé, lo que no sé es cuáles son los resultados. 

El reconocimiento del deporte catalán y no sé qué de reconocimiento de las fe-
deraciones catalanas..., y me parece que el único, el de la ínsula de Barataria, porqué 
lo demás: cero, cero, cero. 

Necesitamos dinero para el deporte, no para este tipo de actividades. Y este di-
nero están saliendo de la caja del deporte. 

Si la diputada Tarrés quería dinero para el deporte, mire, yo aquí, modestísima-
mente, ya le aporto una pizca de dinero que podemos recuperar. 

Creo que todos han leído la PR, creo que no hace falta que me extienda demasia-
do, creo que todos me han escuchado. He hablado de dos motivos, uno, la causa pe-
nal; otro, la causa administrativa, pero sí que quiero añadir, como diputado de esta 
casa, una tercera causa, que es la decencia y la ética parlamentaria y nuestra respon-
sabilidad como diputados. En sus manos está acabar con este hipotético saqueo o, 
como mínimo, que es lo que pide la PR, abrir una investigación para que tengamos 
un deporte totalmente libre de corrupción.

Espero y deseo que, por encima de ideologías, cada diputado vote en consciencia, 
sobre todo por la justicia que necesitan y que merecen todos nuestros deportistas. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. No hi ha esmenes presentades. Passaríem la paraula al 
Grup Socialista i Units per Avançar i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre 
diputat Ferran Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Com la mateixa proposta de resolució diu i en la seva defen-
sa també exposa el diputat de Ciutadans, ens porten una proposta de resolució sobre 
un assumpte que està en plena investigació judicial i, per tant, nosaltres, com a grup 
parlamentari, el que farem és abstenir-nos perquè entenem que, primer, hauria d’esca-
tir-se quina és la realitat dels fets, què és el que pugui haver passat i aleshores actuar 
políticament en conseqüència, sigui en la forma d’instar el Govern de la Generalitat a 
fer el que sigui necessari en defensa de l’interès general o sigui per part del mateix Go-
vern, sense necessitat que se li insti, actuant d’ofici en defensa d’aquest interès general.

Però, en qualsevol cas, com es tracta de quelcom que està encara en investigació 
judicial, nosaltres pensem que el més prudent en aquest moment és abstenir-se. Això 
sí, evidentment, oberts a la possibilitat de que, coneixent-se més fets i havent-se esta-
blert judicialment quins són els fets, doncs calgui modificar aquesta posició.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Concepción Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Gracias. Bueno, daremos apoyo a la resolución porque, como siempre ha pensado 
nuestro grupo parlamentario, hay que esclarecer y responder de manera clara si hay 
indicios de corrupción cuando estamos hablando de recursos de todas. 

No obstante, hay que ser respetuosas con los procesos judiciales y en este caso 
hay una investigación en marcha y debemos respetar los tiempos del poder judicial. 
Pero los acuerdos nos parecen bien, nos parecen buenas medidas para evitar el mal 
uso de ese dinero público.

La obligación de la Administración pública es ser transparente, clara y muy ri-
gorosa con el destino de cualquier euro público. Si el dinero para financiar a una 
entidad finalmente ha servido para que alguien se enriquezca y no para financiar la 
actividad regular de la entidad, hay que tomar medidas y reclamar esas cantidades.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al Subgrup Parlamentari de Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre 
diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro 

Gràcies, president. Nosaltres, en primer lloc, voldríem agrair a la Plataforma 
Proseleccions Catalanes la tasca que ha desenvolupat durant més de dues dècades 
ja en aquest exercici –fins ara pràcticament no possible– de reconeixement de selec-
cions catalanes que puguin competir oficialment a nivell internacional. 

Podríem, fins i tot, recordar també la tasca que va tenir en un altre sentit, però 
molt similar també, el Comitè Olímpic Català. 

I segurament, si posem en relació tant el Comitè Olímpic Català com la Plata-
forma Proseleccions Catalanes, trobaríem un element en comú, que és la voluntat 
d’«una nació, una selecció», i poder fer un exercici tan democràtic i tan normal com 
poder anar a representar la teva nació internacionalment. 

I evidentment, d’això, l’aparell de l’Estat espanyol n’ha fet sempre persecució. 
L’any 92 i abans del 92, de la manera més violenta i més salvatge, i dia sí i dia tam-
bé amb un exercici tan simple com que una selecció esportiva, com la d’hoquei, 
tingués pràcticament el seu reconeixement fet internacionalment i disposar totes les 
forces de la seva falsa diplomàcia, perquè això no té res de diplomàtic, perquè no 
poguessin competir a nivell de reconeixement internacional en el màxim nivell, que 
és el que van aconseguir per aquell supòsit concret de l’hoquei. Per tant, en primer 
lloc, i com a qüestió fonamental, aquest reconeixement. 
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I sobretot, deixar molt clar la persecució que hi ha per un tema tan simple com 
que una nació pugui tenir els seus propis representants. Segurament que darrere 
també hi ha un element d’identificació nacional i el que això significaria pel nostre 
poble. I, per tant, persecució absoluta del nacionalisme més identitari, no únic, per 
cert, que és el nacionalisme espanyol. 

Dit això, volem explicar també el sentit del nostre vot per a cadascun dels tres 
acords. Sobre el primer. Nosaltres no som, jo no soc expert en dret administratiu, 
però em dona la sensació que potser suspenen les tramitacions quan hi ha una actua-
ció penal, segurament. Diem això, evidentment, perquè nosaltres el que farem sobre 
el primer acord és una abstenció, perquè el que ens sembla és que es fa un exercici 
criminalitzador i ja s’està avançant el resultat i s’està demanant una sèrie d’actua-
cions com si no s’haguessin fet. Aquest grup no ha vist cap manca d’actuació de la 
mateixa Administració en anar a controlar quins són els recursos que, en compli-
ment de la legalitat, ha pogut fer arribar a aquesta entitat com a tantes altres entitats. 
I, per tant, nosaltres ens abstindrem amb relació al primer acord.

Sobre el segon acord també ens abstindrem, perquè abans hi ha una condemna, 
però a la vegada també nosaltres hem de veure la interlocutòria, que pot acordar la 
imputació d’aquests dos senyors per decidir si pensem que la Generalitat s’ha de per-
sonar en la forma que s’expressa l’acord segon. I, per tant, no anticiparem si hi podem 
estar a favor o en contra i farem una abstenció.

I on ens manifestaren en contra i hi farem un vot contrari és sobre l’acord ter-
cer. Es veu tant la voluntat de criminalització de l’entitat que allò que passa a tantes 
associacions del país, que és que puguin gaudir d’un local sense haver-lo de pagar, 
per a aquesta entitat es converteix pràcticament en un privilegi. 

I, per tant, a nosaltres ens sembla de lo normal, de lo habitual, i a més d’un exer-
cici de reconeixement pel que significa l’entitat, que puguin estar gaudint, si és així, 
d’un local sense pagar ni un cèntim. Únicament faltaria a les entitats del nostre país, 
si podem donar-los un cop de mà, des d’una visió del que significa l’esport i la pro-
moció de l’esport català, doncs l’Administració s’ha de posar al seu costat. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Esperanza 
García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor pràcticament de tota la resolució. La 
veritat és que s’ha convertit pràcticament en una tradició la gestió irregular del pa-
trimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya. De fet, ja ens recordem d’aquell 
informe de la Sindicatura de Comptes que, entre el 2011 i 2014, deia que hi havia un 
descontrol absolutament escandalós de la venda d’immobles de la Generalitat, fins al 
punt que es venien edificis i propietats immobles de la Generalitat per sota del preu 
de mercat i sense valoració prèvia.

Aquesta resolució també porta un mal ús del que és un bé immoble de la Gene-
ralitat i, a més a més, sota la sospita de corrupció i de ser una ajuda indirecta total-
ment irregular. 

I, per tant, nosaltres, en virtut també del que són els tempos judicials, i el primer 
punt ens aixeca una mica de dubtes des del punt de vista de legalitat; la resta, clar 
que sí. I que la Generalitat, evidentment, es personi en la causa, si finalment són 
imputats els dos, el senyor Vinyals i Torres, i que reclami els perjudicis econòmics, 
que al final són els perjudicis econòmics no del Govern de la Generalitat, sinó de 
tots els catalans.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al Grup Parlamentari Republicà i, en nom 
d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Núria Picas.
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Núria Picas Albets

Gràcies, president. Diputades, diputats. La proposta de resolució que vostès pre-
senten no ens ve gens de nou. De fet, sempre us ha encantat el tema de la Plataforma 
Proseleccions Catalanes per fer soroll. I, com deia, això no ve de nou, perquè molt 
abans que Ciutadans tingués diputats, tants diputats com tenen ara, aquí al Parla-
ment, de fet, ja havia vingut en aquest «palacete», que diu vostè, de caire modernis-
ta, a posar pilotetes amb la bandera espanyola davant de la porta. I per tant, sembla 
que això els molesta. 

Vostès, en la seva exposició de motius fan referència que un jutge de Barcelona 
investiga el president de l’entitat, un tal Xavier Vinyals, i el que fos el seu secretari, 
en Xavier Torres, com a receptors de desenes de subvencions atorgades de forma 
directa sense haver-se justificat i saltant-se els requisits formals.

Per començar, la investigació ja es fa amb molta mala fava, arran d’una infor-
mació periodística motivada per una denúncia anònima. I, clar, aquesta vegada toca 
a dos senyors que estan vinculats amb la plataforma. Aquesta denúncia es fa a títol 
particular; per tant, res a veure amb l’entitat, i arran d’una notícia periodística amb 
poca credibilitat.

Durant el període a què vostès es refereixen, del 2005 al 2019, les subvencions que 
es van atorgar, totes elles van ser sempre aprovades, justificades i supervisades per 
la intervenció corresponent. Recordem que el procediment i la fiscalització de l’ator-
gament de subvencions és un procés regulat per una llei estatal, la Llei 38/2003 i, en 
aquest cas, el procediment de concessió directa, que és la que es va atorgar.

Però, en fi, a mi el que més em preocupa d’aquesta PR és que aquí Ciutadans ho 
confon tot, confon naps amb cols. Informacions periodístiques, com he dit, no con-
trastades, com és lo dels autopréstecs, i confon subvencions de la plataforma. És 
com: «Vinga va! Anem a buscar les pessigolles, a veure qui són aquests senyors. Ah! 
Són de la Plataforma Proseleccions Catalanes! Vinga, a por ellos!» I de sobte apro-
fites per carregar-te l’entitat. Per què? Perquè els molesta. 

Però, a més a més, el que realment a vostès els molesta és que fins a vint-i-una 
disciplines esportives han aconseguit la fita de ser reconegudes internacionalment. 

I també sap el que els molesta, a vostès? Els molesta que Catalunya disputi mun-
dials i disputi europeus, que competim amb els nostres colors i que soni el nostre 
himne abans de començar els partits i que, en alguns casos, haguem estat campions 
d’Europa i del món. 

I també els molesta que més d’un 75 per cent de la població catalana, segons en-
questes en diverses èpoques fetes a persones independentistes i no independentistes, 
votessin a favor, estiguessin votant a favor de que voldrien veure una selecció cata-
lana competint internacionalment. I això a vostès, òbviament, els fa por.

Sobre el punt número 3, del «palacete» aquest que diu vostè modernista, sobre la 
gestió dels actius immobiliaris de la Generalitat, ja ho sabem, que a vostès els agra-
da molt la seu del passeig Permanyer, número 3, de Barcelona; és cèntric, és bonic 
i sempre us ha fet molta rabieta. Doncs sí, és propietat de la Generalitat, hi ha un 
acord de cessió per a una entitat amb més de vint anys d’història, amb una especifi-
citat molt concreta. I, probablement, si la Generalitat en volgués treure un rendiment 
econòmic, potser ja s’hagués venut aquest palacete, no ho creu?

I vostès..., jo, realment, si es preocupen tant per l’esport és perquè volen defensar 
aquesta entitat o volen que desaparegui? Perquè a mi, és clar, si vostès es preocupen 
tant per l’esport, sabeu què hi guanyen les federacions catalanes en ser reconegudes 
a nivell internacional? Doncs guanyen una millor promoció de l’esport i dels espor-
tistes catalans a nivell internacional, més recursos econòmics per gestionar la fede-
ració i un augment de l’interès dels catalans per l’esport en saber que tenen opcions 
de participar en campionats d’Europa i del món representant Catalunya.

I amb això ja acabo. Com no ha de poder ser subvencionada una entitat que va 
néixer amb un objectiu molt clar, que és el d’aconseguir el reconeixement internacio-



DSPC-C 506
16 de juny de 2020

Sessió 28 de la CAI  28

nal de les seleccions esportives catalanes? Com jo mateixa, que soc esportiva i que 
vull córrer per Catalunya i no per força per Espanya i lluitar també pel dret d’escollir.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Elena Fort.

Elena Fort i Cisneros

Moltes gràcies, president. Després del que ha dit la Núria, ja massa coses no em 
queden a dir. Estàvem una mica distesos amb el criquet i el rugbi i, al final, a l’últi-
ma PR torna la demagògia de sempre. Una PR made in Ciudadanos.

A partir d’una notícia publicada en un digital mig desconegut que fa referència 
a una denúncia mig en tràmit, posem aquí sobre la taula un gran cas de corrupció, 
com si això fos ves a saber què, sense cap mesura ni sense cap presumpció d’inno-
cència.

Vostès serien més creïbles si avui en el Congreso de los Diputados el seu partit 
hagués votat a favor d’una comissió d’investigació del rei o del rei emèrit. Per tant, 
en tot cas, podrien ser més coherents. (Remor de veus.)

El president

Demanaria silenci als diputats.

Elena Fort i Cisneros

Si parlem de corrupció, parlem de la corrupció de tothom.

El president

Diputada, demanaria silenci. 

Elena Fort i Cisneros

Però en tot cas...

El president

Diputats, quan intervé una diputada, els pregaria que tinguessin la cura de dei-
xar la diputada que intervingui i, si algú té alguna reclamació, que aixequi la mà al 
final del punt i li donaré la paraula sempre que hi hagi un motiu. Continuï, diputada. 

Elena Fort i Cisneros

En primer lloc, no tot és corrupció ni totes les notícies que es publiquen són cer-
tes i tenen només merament voluntats informatives. Es podien haver informat una 
mica millor de la problemàtica que genera aquesta informació que es va publicar i 
una mica haver tingut una garantia de la presumpció d’innocència de les persones 
i també de l’entitat. 

Vostès ja comencen, com ha dit la meva companya, amb una errada inicial i bas-
tant malintencionada i amb una intencionalitat política directa, és que la denúncia 
de la que parla la notícia no va contra la Plataforma Proseleccions Catalanes, va, 
teòricament, contra dues persones en concret.

I també podrien haver-se informat que aquesta denúncia és anònima i aquesta 
 denúncia té fruit d’un tema personal del senyor Xavier Vinyals, que sembla que ve de 
temes familiars i personals, i que, per tant, hi ha una investigació sobre la seva perso-
na, a la qual, doncs, han decidit anar per ell personalment. Però, i repeteixo, res contra 
la plataforma. La plataforma no està sent investigada. Per tant, podrien ser una mica 
més curosos. 

Recordem que la Plataforma Proseleccions Catalanes és una entitat sense ànim 
de lucre, fundada l’any 98, amb la finalitat de promoure l’esport a través de les se-
leccions i la presència internacional de l’esport català i que des del 2004 té un acord 
amb el Consell Català de l’Esport, on es determinen les activitats que fan i les sub-
vencions que reben, d’acord amb la Llei 3/2002.
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En el marc d’aquest acord, la plataforma ha rebut subvencions des de l’any 95 
fins ara, que les segueixen rebent. Vostès tampoc fan esment a les d’ara, fan esment 
a les de fa quinze anys.

Totes les subvencions han estat certificades, avalades, justificades, i no només pel 
Consell Català de l’Esport, que té una entitat específica que les revisa, sinó també 
per la intervenció de la Generalitat. 

Pel que fa als anomenats autopréstecs, que són des d’on sembla que venen els 
problemes, també es podrien haver informat una mica de que aquests autopréstecs 
estan firmats per les persones que estan denunciades però com a representants de la 
plataforma, i que eren autopréstecs perquè les subvencions arribaven a final d’any i 
durant l’any no hi havia liquiditat suficient per fer tota la tasca.

En el moment en què aquestes subvencions eren ingressades, es retornaven aquests 
préstecs i aquests préstecs estaven... De fet, la subvenció no anava directament a l’en-
titat, sinó que la subvenció s’ingressava directament a l’entitat bancària. Per tant, no 
hi ha, en principi, a no ser que sembli diferent, cap actuació que pugui semblar dub-
tosa. I sobretot també, al final, una mica siguem curosos. 

I també a la diputada Esperanza. El palauet, el famós palauet de què tant parlà-
vem, és un bé de domini públic de la Generalitat. Els béns de domini públic estan 
exempts de qualsevol comerç i, per tant, també de lloguer. Per tant, no venim aquí 
a dir: «Lloguin, lloguin.» Un bé de domini públic no es pot llogar. En tot cas es pot 
cedir, es pot cedir gratuïtament, com deia la meva companya, quan s’entén que la 
tasca que està fent aquesta entitat, com s’entén en aquest cas, té interès públic i in-
terès social. 

En tot cas, i també recordar-los que en aquest palauet no només hi ha a la plata-
forma, sinó també a la Federació Catalana de Pilota. 

Votarem que no a tots els punts, tot i que en l’últim també els reconeixem, i així 
ens ha informat el departament, que ja s’està fent una anàlisi de tot el seu patrimoni 
que ha estat adscrit al consell.

Però, en tot cas, jo els demanaria, si us plau, que ja veient el que han dit la resta 
de grups, qualsevol que vegin no la portin aquí, com si hi hagués un gran escàndol. 
Siguem una mica curosos, tinguem respecte a la nostra feina i busquem coses que 
realment importin a la gent.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Diputat Rivas, perquè em demana la paraula?

Javier Rivas Escamilla

Per contradiccions.

El president

Trenta segons.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. No, no només agrair la intervención de la diputada de Junts 
per Cat, porque ella misma acaba de reconocer que, bueno, ha puesto en un mismo 
plano la supuesta corrupción del rey con la supuesta corrupción no de la plataforma, 
ha explicitado que hay una parte que es la investigación, no de un periódico, de un 
juez –de un juez–, que es lo que nosotros tenemos aquí, y luego es la responsabili-
dad nuestra, como administración, de fiscalizar antes, para que no nos pase como 
con lo de Pujol, que hayan prescrito los delitos. 

Usted nos ha reconocido que bueno, que sí, que aquí hay una corrupción, vale. 
Y nos lo achaca diciendo que nosotros...

El president

Diputat, diputat. Eren trenta segons...
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Elena Fort i Cisneros

President, per contradiccions, si us plau.

El president

...no obrir un altre discurs.

Javier Rivas Escamilla

...que nosotros hemos puesto..., hemos votado en contra...

Elena Fort i Cisneros

President, per contradiccions...

El president

Acabi.

Javier Rivas Escamilla

...de la investigación del rey. Se ha votado en la Mesa, nosotros no estamos en 
la mesa, diputada. Pero yo, de todas maneras, reitero mi agradecimiento por haber 
reconocido que estos actos que ustedes están encubriendo, poco menos que ilícitos 
y bastante inmorales.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat.

Elena Fort i Cisneros

President, per contradiccions, si us plau.
(Veus de fons.)

El president

No hi ha, no existeix en el Reglament...

Elena Fort i Cisneros

És que ha dit una cosa que jo no he dit!
(Veus de fons.)

El president

Diputada, diputada... (Veus de fons.) Demanaria silenci... Demanaria silenci. Jo 
crec que som i estem prou capacitats, tant la diputada com aquest president, per di-
rimir aquest punt i no calen intervencions de tercers.

Diputada, no existeix un punt de recontradiccions. 

Elena Fort i Cisneros

Al·lusions. 

El president

I en aquest sentit... (Veus de fons.)
Quina al·lusió?

Elena Fort i Cisneros

Ha dit que jo havia admès una corrupció, quan jo en cap cas he admès una cor-
rupció en el meu discurs.

El president

Quinze segons, diputada.

Elena Fort i Cisneros

No, simplement això. Jo no he admès cap corrupció; per tant, no sé què ha escol-
tat. I sí, admetre-li la meva errada, jo sí que ho faig, que ara m’informen, perquè jo 
he llegit malament la notícia aquest migdia, que Ciudadanos no ha votat en contra 
de la comissió d’investigació. Però, bé, altres vegades s’ha manifestat públicament 
en contra. Potser no ha votat avui, però s’ha manifestat públicament en contra.



DSPC-C 506
16 de juny de 2020

Sessió 28 de la CAI  31 

El president

Gràcies, diputada. Diputats, si els sembla, passarem... (Veus de fons.) Diputats, 
passarem al punt 4, que és la proposta de resolució que fem... (Veus de fons.)

Diputats, passem a la votació del punt 4 de l’ordre del dia. 
Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Perdó, sí; s’han demanat votacions separades... (Veus de fons.) Perdonin, dels tres 

punts? Dels tres punts? (Veus de fons.) Tres?

Vidal Aragonés Chicharro

Nosaltres, els dos primers i el tercer, però, si estan demanant els tres punts, doncs 
els tres punts. 

El president

Si els sembla bé, votaríem conjuntament 1 i 2 i una segona votació amb el punt 3? 
(Pausa.)

Doncs portem a votació el punt 1 i el punt 2 d’aquesta proposta de resolució, que 
és el punt 4 de l’ordre del dia.

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda rebutjada per 7 vots a favor, 10 en contra i 4 abstencions. 
(Veus de fons.)
Bé, passaríem al punt 5 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud... (Remor de veus.) 

Ai, perdó! (Veus de fons.)
Passaríem a votar el punt 3 de la proposta de resolució. 
Vots a favor del punt 3?
Vots en contra? 
Abstencions?
Queda rebutjat per 8 vots a favor, 11 en contra i 2 abstencions. 

Sol·licitud de compareixença de l’interventor general de la Generalitat 
perquè informi sobre la idoneïtat de la seva designació 

356-00700/12

Ara sí, passaríem, doncs, al punt 5 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de com-
pareixença de l’interventor general de la Generalitat davant de la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la idoneïtat de la seva designació, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans i, en nom d’aquest grup, per defensar-la, té la pa-
raula l’il·lustre diputat Josep Maria Cano.

José María Cano Navarro

Muchas gracias, presidente. Bien, hoy pedimos la comparecencia del señor vice-
presidente, del señor Pere Aragonès, para que pueda explicarnos y defender su deci-
sión de escoger como interventor general de la Generalitat a una persona que...

Josep M. Jové i Lladó

Diria que no és això aquest punt. 

El president

Perdonin –perdonin. Estem al punt 5 de l’ordre del dia, 5. 

Josep M. Jové i Lladó

Del vicepresident i el punt 5 posa «interventor general».

(Veus de fons.)

El president

Punto 5 del orden del día.
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José María Cano Navarro

Sí, sí, el que passa que l’hem demanat a la Comissió d’Economia i per això el 
confonia amb el vicepresident... (Rialles.)

El president

Queda...

José María Cano Navarro

...en lloc de l’interventor general.

El president

Queda disculpat, diputat. Continuï.

José María Cano Navarro

Demanem la compareixença de l’interventor general de la Generalitat perquè és 
una persona que ha estat investigada pel Tribunal de Comptes, que li va obrir un expe-
dient de responsabilitat comptable com a delegat del Patronat Muntanya de Montser-
rat i que, segons les dades publicades, va reconèixer una falta pel cobrament indegut 
de sobresous. 

Per tant, aquesta persona en aquests moments passa a ser el màxim responsable 
de controlar les finances de la Generalitat. La persona que ha de controlar els fons 
europeus, la persona que ha de vetllar per la transparència en la informació, en de-
finitiva, passa a ser la persona que ha d’exercir el control econòmic i financer dels 
comptes de la Generalitat. 

Entenem que això mereix, per transparència, que comparegui aquí davant d’aques-
ta comissió i expliqui, doncs, la seva idoneïtat per aquest càrrec i esperem que la resta 
de diputats votin a favor d’aquesta proposta. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Algun grup vol prendre la paraula? Senyor Josep Maria 
Jové?

Josep M. Jové i Lladó

Sí, jo només fer referència a la confusió que ha tingut el diputat Cano, justament 
perquè aquesta no és la comissió que correspondria, al nostre entendre, aquesta compa-
reixença.

El president 

Molt bé, algun altre...? Senyor Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, nosaltres simplement per expressar que no farem el mateix vot que hem fet 
en alguna altra comissió quan s’ha portat aquesta qüestió, que hem votat en contra. 
Avui farem abstenció. 

Tampoc no se’ns acaba d’explicar el perquè, però sempre pensem, no en el terme 
«idoneïtat», que ens semblaria, fins i tot, que ja incorpora un prejudici amb relació a 
la persona, que podria ser sa que, fins i tot, de petició pròpia, pogués comparèixer al 
Parlament. Encara i així, no hi farem un vot a favor, farem una abstenció.

El president

Alguna altra intervenció d’algun grup parlamentari? (Pausa.)
Portem a votació el punt 5 de l’ordre del dia.
Vots a favor d’aquest punt? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Estem davant d’un empat. 
(Pausa.)
Ha estat rebutjada, recorrent al vot ponderat, per 48 vots a favor, 66 en contra i 

4 abstencions. 
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Sol·licitud de compareixença d’Ignasi Planas Rivas, president de 
la Federació Catalana de Rugbi, perquè informi sobre la situació 
de la federació i sobre el dèficit d’instal·lacions esportives 
per a la pràctica del rugbi

356-00702/12

Passaríem, doncs, al punt 6 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença d’Ignasi Planas Rivas, president de la Federació Catalana de Rugbi, davant de 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació de la federació i 
sobre el dèficit de les instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi, presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar. I, en nom d’aquest grup, té la 
paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Aquí és quan l’acumulació d’iniciatives que estan pendents 
de veure’s a la comissió et juga una mala passada i, per tant, segurament, una de 
les principals peticions que faria a aquesta comissió el senyor Planas ha estat, di-
guem-ne, satisfeta d’antuvi per la comissió votant, crec que per unanimitat, aquesta 
proposta de resolució que ha presentat el Grup de Ciutadans avui mateix. 

Tanmateix, penso que segueix sent d’interès que el senyor Planas pugui comparèi-
xer a explicar la situació de la pràctica esportiva del rugbi a Catalunya i també sobre 
la situació de la seva federació, així com exposar les raons que estimi oportú sobre les 
instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi.

El president

Moltes gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol intervenir en aquest punt? 
(Pausa.)

Doncs passaríem el punt 6 de l’ordre del dia a votació. 
Vots a favor d’aquest punt? 
Queda aprovat el punt 6 de l’ordre del dia per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració 
Local perquè informi sobre els pagaments pendents dels serveis bàsics 
del Barcelonès que depenen de la comissió liquidadora del Consell 
Comarcal 

356-00738/12

Passaríem, doncs, al punt 7 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença de la directora general d’Administració Local davant de la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els pagaments pendents dels serveis bàsics del 
Barcelonès que depenen de la comissió liquidadora del consell comarcal, presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar i, en nom d’aquest grup, per 
defensar-la té paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. La veritat és que el títol de la sol·licitud de compareixença ho 
diu gairebé tot. La dissolució del consell comarcal, que és, com en tota dissolució d’un 
òrgan d’aquestes característiques, d’una certa complexitat, ha deixat alguns afers que 
és difícil d’escatir com es resoldran i, per tant, nosaltres tenim interès en que la direc-
tora general d’Administració local pugui comparèixer en aquesta comissió respecte a 
aquest aspecte de la dissolució del consell comarcal, que és molt específic però que sí 
que afecta econòmicament diversos municipis de la comarca del Barcelonès.

El president

Moltes gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol intervenir-hi? Doncs passa-
ríem a votació el punt 7 de l’ordre del dia. 
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Vots a favor d’aquest punt?
Queda aprovat per unanimitat. 

Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, perquè informi 
sobre els presumptes casos d’assetjament sexual vinculats al seu excap 
de gabinet 

356-00745/12

Passaríem, doncs, al punt 8 de l’ordre del dia... (veus de fons) El punt 8 de l’ordre 
del dia és la sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant de la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual vin-
culats al seu excap de gabinet, presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I per 
defensar aquest punt té la paraula la il·lustre diputada Noemí de la Calle. 

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. A estas alturas todos somos conocedores de los motivos de la 
dimisión de Alfred Bosch, exconseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, por presuntos casos de acoso sexual vinculados a su exjefe de gabinete.

Creo que podemos estar todos de acuerdo en que un caso tan grave no se trató ni 
con la debida diligencia, porque no se activaron los protocolos internos de la Gene-
ralitat por acoso sexual, ni con la debida transparencia, ya que las únicas explicacio-
nes dadas fueron en la sede de un partido político y en ningún caso en la conselleria 
o en este Parlament.

En Ciudadanos queremos ser prudentes con la presunción de inocencia, pero lo 
que sí sabemos es que hubo un acto de irresponsabilidad al no activar los mecanis-
mos de protección ante un posible acoso sexual.

Queremos saber por qué se ha tapado algo así, por qué no se activaron los proto-
colos internos de la Generalitat y que se den explicaciones sobre las informaciones 
que indican que se intentó recolocar al presunto acosador en otro alto cargo. 

Creo que también podemos estar todos de acuerdo en que esta situación no se 
puede volver a repetir. No puede haber trabajadoras públicas en esta situación de in-
defensión, que sientan que uno de sus derechos fundamentales, como es el derecho 
a la dignidad, pueda ser conculcado en su lugar de trabajo sin que se activen los me-
canismos de protección diseñados para ello.

La ejemplaridad debe formar parte de la reparación de cualquier posible víctima 
y por ello este Parlament, que se ha caracterizado esta última legislatura por aprobar 
un plan de igualdad, por hacer un parlament de dones y por celebrar un pleno mono-
gráfico de políticas de mujer, no puede pasar, no podemos pasar por alto este hecho 
y debemos pedir explicaciones en sede parlamentaria para romper con este ciclo, 
con estas actitudes en las que, ante un posible caso de acoso o abuso sexual, quien 
tiene poder para pararlo, en vez de investigarlo, lo que hace es ocultarlo.

A lo largo de la historia han sido demasiados los silencios y demasiadas las al-
fombras bajo las que se han ocultado las vulneraciones y atentados a la dignidad de 
las mujeres en sus puestos de trabajo y este Parlament debe contribuir a la justicia 
restaurativa. La justicia restaurativa admite que el daño, además de ser sancionado, 
debe ser reparado para sanar las heridas. La justicia restaurativa sirve para reparar 
los derechos humanos conculcados involucrando a la comunidad en la identificación 
de los daños, necesidades y obligaciones con el fin de reparar y hacer las cosas bien. 

Y para ayudar a reparar el daño de todas aquellas víctimas de ayer y de hoy con 
el fin de evitar, en todo lo posible, que pueda haber víctimas mañana, la mejor forma 
es que el exconseller Bosch responda en sede parlamentaria sobre qué ocurrió, por 
qué se intentó tapar y por qué, sobre todo, no se activaron los mecanismos existen-
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tes para proteger a las posibles víctimas con el objeto de que esto no se pueda volver 
a repetir. Y por ello esperamos que den apoyo a esta solicitud de comparecencia.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun grup parlamentari vol intervenir en aquest punt? 
Senyor Jové...

Josep M. Jové i Lladó

Sí; moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair la part de la intervenció de la 
diputada que m’ha precedit en l’ús de la paraula, amb les seves explicacions teòri-
ques i pràctiques sobre els casos d’assetjament i la violència de gènere contra les do-
nes, la violència masclista, perdó. I també agrair la possibilitat que se li presti, com 
vostè ha explicat, amb presumpció d’innocència, la possibilitat a l’exconseller perquè 
vingui a explicar-se aquí, en seu parlamentària, que creiem que és el millor lloc per-
què pugui explicar-se i donar les seves explicacions i pugui respondre les preguntes 
i el control parlamentari.

El president

Moltes gràcies, diputat. Si no hi ha cap més grup parlamentari que vulgui inter-
venir-hi, passaríem aquest punt a votació. (Pausa.)

Portem a votació el punt 8 de l’ordre del dia.
Vots a favor d’aquest punt?
Queda aprovat per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la 
Generalitat, perquè informi sobre la confirmació per part del Tribunal 
Suprem de la sentència de la Secció Desena de l’Audiència Provincial 
de Barcelona amb relació al cas Palau 

356-00749/12

Passaríem, doncs, al punt 9, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i al punt 
10. Si els sembla bé, podríem portar a debat el punt 9 i el punt 10, encara que siguin 
presentats pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
en forma conjunta, si els sembla bé? Sí? (Pausa.)

Doncs passaríem al punt 9 i 10 de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença 
d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant de la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la confirmació per part del Tribunal Suprem de 
la sentència de la Secció Desena de l’Audiència Provincial de Barcelona amb relació 
al cas Palau.

Tots dos en el mateix sentit, si els sembla, començaríem pel primer grup, en aquest 
cas, que havia presentat, que és el Grup Socialista i Units per Avançar, que havia pre-
sentat el punt 9. I donaríem, en primera instància, la paraula a l’il·lustre diputat Ferran 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Jo crec que els fets són prou coneguts per tothom, són de do-
mini públic i la transcendència, la rellevància que tenen, jo crec que també és so-
brer destacar-les. I tenint en compte l’alta responsabilitat que el senyor Artur Mas 
va tenir com a president de la Generalitat de Catalunya i la seva condició, no se’n 
diu d’expresident, però de president de la Generalitat de Catalunya, creiem que és 
oportú que s’expliqui davant d’aquesta comissió, en seu parlamentària, respecte a tot 
allò que cregui que ha d’explicar-se, coneguda ja aquesta confirmació de la sentència 
sobre l’anomenat cas Palau. 

El president

Gràcies, diputat. 
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Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Gene-
ralitat i de Convergència Democràtica de Catalunya, perquè informi sobre la 
condemna ferma confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas Palau 

356-00750/12

Donaríem, doncs, la paraula a la diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I, en aquest cas, té la paraula la il·lustre diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Bona tarda a tothom, m’alegro de poder ser-hi avui de 
forma presencial i de tornar-nos a veure les cares, encara que sigui amb mascaretes. 

Convergència ha governat Catalunya durant gairebé tota la democràcia i ja fa 
molts anys que Convergència és tristament coneguda com el partit del 3 per cent, en 
referència als diners que s’han embutxacat amb la corrupció. 

De fet, la darrera imputació és d’avui mateix. L’Audiència Nacional ha imputat la 
causa del 3 per cent a Josep Antoni Rosell, que va ser director d’Infraestructures de 
la Generalitat entre 2011 i 2015, pel presumpte finançament il·legal de Convergència.

A més, tenim la sentència ferma sobre el cas Palau, que és la que va motivar que 
presentéssim aquesta sol·licitud de compareixença. 

Pensem que Artur Mas ha de donar explicacions aquí, en seu parlamentària. Ha 
de donar explicacions de per què porten anys dient que Espanya ens roba, quan, real-
ment, era Convergència qui estava robant a tots els catalans. 

Com ja s’ha comentat avui, Jordi Pujol, que és el pare de Convergència i també el 
pare del nacionalisme català actual, va crear una nissaga de corruptes tant biològica 
com política, molt àmplia, per cert, en l’una i l’altra banda.

Des de Ciutadans portem molts anys lluitant contra la corrupció i seguirem tre-
ballant perquè la nova normalitat a Catalunya no sigui la normalitat de la corrupció, 
com ens han acostumat, malauradament, els separatistes tots aquests anys.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun grup parlamentari vol intervenir en aquest punt? 
Senyor Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Sí, el nostre grup no s’oposarà a la sol·licitud d’aquesta compareixença. Simple-
ment destacar i exposar de que compareixerà en seu parlamentària quan no va ser 
requerit com a testimoni en seu judicial. Simplement això. Per tant, que s’expliqui, 
i ja està; cap problema.

El president

Moltes gràcies, diputat. Doncs si els sembla bé, passaríem a votació el punt 9 i 
el punt 10 de l’ordre del dia.

Vots a favor d’aquests punts...? (Veus de fons.)
Diputats, estem voten conjuntament el punt 9 i el punt 10 l’ordre del dia. 
Vots a favor...? (Veus de fons.)
D’acord, sí. Perdonin, ho farem diferent. Si em permeten... (Veus de fons.)
Té raó el lletrat. El debat sí que és conjunt, però ho proposen dos grups parlamentaris. 
Començaríem, doncs, per portar a votació el punt 9 de l’ordre del dia.
Vots a favor d’aquest punt?
(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada una part de la votació del punt 

novè de l’ordre del dia.)
Disculpin, posaríem a... Repetim la votació, lletrat? Li sembla bé? (Veus de fons.) 

Perquè no s’ha gravat, eh?

El lletrat

No, no; fas avinent el resultat i ja està.
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El president

Queda aprovada per 15 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. 
Ara posaríem a votació el punt 10... (Veus de fons.) No, he repetit senyor Jové, he 

repetit la votació perquè no tenia el micro engegat.

Josep M. Jové i Lladó

Perdoni, és que fa falta un vot. Són 16 a favor, diria, i 5 abstencions. Són 21. (Veus 
de fons.)

El president

D’acord. El resultat del punt 9 de l’ordre del dia de la votació queda aprovat per 
16 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.

Posem a votació el punt 10 de l’ordre del dia.
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions?
Queda aprovada per 16 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, 
exconsellera de Cultura, perquè informi sobre la contractació pública 
presumptament irregular de la Institució de les Lletres Catalanes que 
exposa la Sindicatura de Comptes 

356-00751/12

Passaríem, doncs, al punt 11 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença de Laura Borràs i Castanyer, exconsellera de Cultura, davant de la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la contractació pública presumptament 
irregular de la Institució de les Lletres Catalanes que exposa la Sindicatura de Comp-
tes, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I per defensar-la té la paraula la 
il·lustre la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Laura Borràs es otro intento de querer envolverse en la 
estelada para no rendir cuentas ante las supuestas corruptelas. Laura Borràs debe dar 
explicaciones en sede parlamentaria sobre la presunta adjudicación a dedo de die-
ciocho contratos a un amigo suyo cuando ella era directora del Institut de les Lletres 
Catalanes. Un amigo que, por otra parte, ha sido condenado por tráfico de estupefa-
cientes y estafa. 

Isaías Herrero, que es el amigo de la señora Borràs, dijo en una conversación, y 
cito literalmente: «Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo 
facturo unos “trapis” por allí. Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora.» Fin 
de la cita. Pido disculpas por el registro vulgar de estas palabras, pero es así como 
se expresan los amigos de la señora Borràs. 

Y la propia señora Borràs en un mail a su amigo Isaías Herrero le dice, y vuelvo 
a citar textualmente: «En el presupuesto, tiene que quedar detallado, como si fueran 
profesionales independientes, para los totales, que no pueden superar, como ya sabes, 
los dieciocho mil euros más IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un en-
cargo completo en diversos paquetes, es cuando se piensa que ha habido una infrac-
ción. La cuestión es fraccionar, entonces, cada uno de los conceptos.» Fin de la cita.

Desde Ciudadanos llevamos mucho tiempo trabajando para eliminar cualquier 
sombra de corrupción sobre los políticos y, de hecho, si la señora Borràs fuera de 
Ciudadanos –cosa que afortunadamente no es así– ya tendría que haber dimitido, 
porque nuestro código ético no permite que alguien que está imputado por corrup-
ción pueda seguir en su cargo. 

En todo caso, evidentemente, eso es cuestión de Junts per Catalunya, que sí que 
acepta presuntos corruptos en los puestos políticos. No tenemos nada que decir ahí, 
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pero sí que creemos que Laura Borràs tiene que dar explicaciones en sede parla-
mentaria. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun grup parlamentari vol intervenir en aquest punt? 
Anirem per ordre. Senyora Abellán. 

Concepción Abellán Carretero

Gracias. Bueno, en los informes de la Sindicatura de Comptes han certificado, 
en su informe de fiscalización de la Institució de les Lletres Catalanes, que la señora 
Laura Borràs incumplió la ley en su etapa como responsable de esta institución pú-
blica por fraccionamiento de contratos, que justo ahora está investigada por el Tri-
bunal Supremo por malversación, prevaricación y fraude. 

Nos vamos a abstener a esta comparecencia porque creemos que la comisión más 
adecuada para que comparezca Laura Borràs, dado el carácter de la Institució de les 
Lletres Catalanes, es en la Comisión de Cultura. Tenemos para ello el compromiso 
de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya de que votaran favorablemente 
a nuestra solicitud de comparecencia, que, por la misma cuestión aquí mencionada, 
ya registramos en la Comisión de Cultura. 

Gracias. 

El president

Moltes gràcies, diputada. Senyor Solsona... (Veus de fons.) Disculpi’m, senyor 
Vidal...

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per explicar el sentit del nostre vot, que serà una abstenció, 
atenent tres circumstàncies diferents. 

La primera, la que fa referència a la possibilitat de que la senyora Borràs pugui 
venir a una comissió a explicar amb relació a la contractació, sense valorar el què 
sobre aquesta contractació, però sí perquè ella pugui explicar-se. Aquesta és una 
primera circumstància.

La segona. Perquè pensem que potser aquesta no és la comissió més adient. I, a 
més, ara, havent conegut fins i tot que hi ha un grup parlamentari que proposa que es 
doni a la Comissió de Cultura i que els dos grups de Govern donen suport a aquest 
posicionament, doncs, a més, amb coneixement de que això serà una realitat...

I la tercera qüestió, que tampoc no volem amagar, i no guarda relació amb la sol-
licitud de compareixença però sí amb l’assumpte, és manifestar que nosaltres pen-
sem que no hi haurà un judici just per a la senyora Laura Borràs al Tribunal Suprem, 
i això també ho volíem manifestar. I, per tant, volíem fer compatibles la nostra visió 
sobre l’assumpte explicant també el perquè de la nostra votació.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Senyor Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Sí, unes consideracions. Primer de tot, l’exconsellera Laura Borràs ja va compa-
rèixer en seu parlamentària a petició pròpia al seu moment per explicar aquest cas. 
Tot i això, ho tornarà a fer i ho farà les vegades que convingui, però considerem que 
ja que hi ha peticions també del Grup Socialistes i del grup dels comuns a la Comis-
sió de Cultura, entenem que és la comissió aquesta en la qual s’hauria de compa-
rèixer i, per tant, votarem en contra d’aquesta compareixença a la CAI per un tema, 
bàsicament, de no fer duplicacions en aquest tema.

I després manifestar que, després de sentir aquesta oda a la presumpció d’innocèn-
cia de la diputada de Ciutadans, lògicament poca cosa falta a dir, més enllà que dema-
nar que pugui comparèixer al més ràpid possible a la comissió, més que res per evitar 
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també segons quin tipus de discursos que tenen un punt de mal gust i, a la vegada, 
doncs manifestar de manera implícita el nostre suport a la companya Laura Borràs.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Sense cap més paraula demanada, passaríem a votació 
el punt 11 de l’ordre del dia.

Vots a favor...?
Senyora Sierra, per què em demana la paraula?

Sonia Sierra Infante

Sí, per contradiccions. Jo he dit en tot moment «presumpte». Si vostè no ho ha 
sentit... 

El president 

Quinze segons. 

Sonia Sierra Infante

Sí, he dit «presumpte». (Veus de fons.) Clar, qui no...

El president

No obrin un debat, si us plau. 

Sonia Sierra Infante

Si mirem la roda de premsa de la senyora Borràs, la que no respecta la presump-
ció d’innocència és ella, que acusa de prevaricar (veus de fons) una jutge... 

El president

Diputat...

Sonia Sierra Infante

...i la Guàrdia Civil. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Si els sembla bé, passaríem el punt 11 a votació. 
Vots a favor d’aquest punt? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda rebutjat per 9 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions. 

Sol·licitud de compareixença d’Ángel Puertas, coordinador 
de l’Observatori Cívic de la Violència Política de Catalunya, 
perquè presenti l’informe sobre la violència política a Catalunya 
corresponent al segon semestre del 2019 

356-00756/12

Passem al punt 12 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença d’Án-
gel Puertas, coordinador de l’Observatori Cívic de la Violència Política de Catalunya, 
davant de la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti l’informe sobre la violèn-
cia política a Catalunya corresponent al segon semestre de 2019, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. En nom d’aquest grup, té la paraula per 
defensar-la l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. De fet, el títol de la sol·licitud ho diu, aquesta és una entitat 
que s’ha creat que pretén aportar dades respecte a la violència política, ho anomenen 
amb aquesta terminologia; a l’encreuament d’atacs a persones, en diferents formes, 
i també de vandalització, de danys en les seus socials de partits polítics, sindicats i 
altres entitats a Catalunya. 
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I ja s’ha fet un informe. De fet, crec que és el segon, el relatiu al segon semestre 
del 2019, que nosaltres entenem que seria d’interès que es pogués exposar davant de 
la comissió per tal de poder tenir un debat sobre aquestes qüestions.

El president

Moltes gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol demanar la paraula? El Grup 
Parlamentari de Ciutadans, senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

Sí, és evident que el procés i els diferents referèndums il·legals han crispat i han di-
vidit la societat catalana, i això ho patim especialment els constitucionalistes en forma 
d’a menaces, d’atacs físics, que algunes persones, com jo, malauradament, hem hagut 
de patir i també els atacs a seus, en molts casos, a més, publicitades després en les xar-
xes socials. Tenim l’exemple, per exemple, d’Arran, com es vantava d’haver-se carregat 
la seu d’un partit polític a cop de martell.

Per tots aquests motius, ens sembla imprescindible que tinguem aquest punt de 
vista i es puguin exposar les seves conclusions en seu parlamentària.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Senyora Abellán...

Concepción Abellán Carretero

Gracias. A nuestro parecer es necesario un debate sosegado sobre la polarización 
política en Cataluña y sobre cómo recoser la sociedad catalana. 

Nos sorprende que el Grupo Socialistas haya propuesto la comparecencia de esta 
entidad que parece contribuir más a la polarización que a la distensión y la búsque-
da de acuerdos. 

En el otoño del 2019 se produjeron en las calles de Cataluña hechos violentos, 
pero no se puede hablar de que en Cataluña haya una situación estructural de vio-
lencia. Nos parece que se intenta crear un marco, un relato de violencia generalizada 
con un objetivo político determinado. Y por eso votaremos en contra.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Senyor Aragonés...

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Demanava la paraula sobretot per explicar per què votem en 
contra d’allò que es planteja com l’explicació d’un informe.

Mirin, no hem llegit en la totalitat l’informe, però sí bona part. I després de 
llegir bona part de l’informe, primer de tot, no té res d’informe. I en segon lloc, 
no tracta, en tot cas, de violència política, sinó de que els autors o les autores 
d’aquest construeixen com una violència política que, pràcticament, únicament, 
atribueixen a l’independentisme. I, per tant, amb la voluntat de criminalitzar l’in-
dependentisme. 

Hem vist quines són les seves fonts, no ho amaguen. La majoria de les seves 
fonts són els mitjans de comunicació de l’extrema dreta i de la dreta extrema, citen 
expressament d’on treuen les seves dades. 

Però després també ens preocupa que es vulgui fer passar com a violència polí-
tica, i llegirem en vint actes, d’un total d’una mica més de cent, vint actes, que són: 
«Grupos de CDRs atacan con excrementos los juzgados.» Això és banalitzar la vio-
lència política. Això no guarda relació amb el que ha estat, al llarg de la història, 
violència política.

També, com a suposats incidents de violència política: «Cortar la calle.» Cortar 
la calle com a violència política. Això, evidentment, és l’exercici, en la majoria de 
supòsits, d’un dret fonamental. 
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«Los CDRs se concentran ante la fiscalía.» Un altre exercici de dret fonamental 
que es vol fer passar com a violència política. 

I fins i tot hi ha un supòsit on es diu: «Cortar la calle el día de una huelga gene-
ral.» En aquest país hem patit assassinats polítics per poder fer això, perquè pogués-
sim tenir dret a tallar els carrers i a manifestar-nos un dia de vaga general. I, per 
tant, nosaltres, d’allò que es vol fer passar com un informe, hi votarem en contra 
perquè no té res d’informe i és absolutament un insult a allò que ha estat al llarg de 
la història la violència política. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Si no hi ha cap més intervenció de cap grup parlamenta-
ri, passaríem el punt 12 de l’ordre del dia a votació.

Vots a favor d’aquest punt?
Vots en contra? 
Abstencions?
Queda rebutjat per 9 vots a favor, 12 en contra i cap abstenció. 

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, 
expresident de la Generalitat, perquè informi sobre la seva incorporació 
a l’empresa Enagás com a conseller independent

356-00767/12

Passem a un... Jo proposaria una intervenció conjunta dels punts 13, 14, 15 i 16, 
entenent que els han presentat quatre grups parlamentaris. Al final farem el mateix 
que hem fet amb l’altra situació, votarem punt per punt al final. Si els sembla bé, po-
dem fer aquest debat conjunt? (Pausa.)

Començaríem, doncs, pel punt 13, 14, 15 i 16, que són les sol·licituds de compa-
reixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant de la Co-
missió d’Afers Institucionals, perquè informi sobre la seva incorporació a l’empresa 
Enagás com a conseller independent, presentada pel Subgrup Parlamentari de Can-
didatura d’Unitat Popular..., presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Parlamentari Republicà. 

Donar, en primer lloc, la paraula a l’il·lustre diputat Vidal Aragonés, en nom de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Dos grups de reflexions en un sentit molt diferent. Mirin, nos-
altres no volem jutjar ningú, però sí que volem fer un repàs del que ha significat la 
presència institucional de la persona, el president Montilla, que avui votarem. 

Vint-i-quatre anys, regidor a l’Ajuntament de Sant Joan Despí; alcalde de Cor-
nellà, a posteriori; president del Consell Comarcal del Baix Llobregat; president de 
la diputació; president de la Generalitat de Catalunya. Semblaria que ja no queden 
més càrrecs de representació institucional al país. Potser m’equivoco, però diria que 
no n’hi ha més de regidors, alcaldes, presidents del consell comarcal, president de 
la diputació i president de la Generalitat de Catalunya. Absolutament legítim. Però 
que ens situem en el que vol o pot suposar això amb una persona que té vint-i-quatre 
anys i fa aquest tipus de carrera, absolutament legítima i d’opció política. Res a dir, 
però que fem la reflexió.

Després, fora del país, a l’Estat espanyol, ministre d’indústria i senador. A banda, 
evidentment, la seva condició de president, l’oficina d’expresidents, que tots i totes pa-
guem, i que potser haurem de tenir un debat sobre què es fa allà o què estava fent allà 
el senyor Montilla tots els anys en el qual l’ha utilitzat i l’ha gaudit. Primera reflexió. 

Segona. Nosaltres hem intentat posar en relació el món del gas o les gasificado-
res amb el senyor Montilla. Ens ha costat una mica, eh? Potser la seva etapa com a 
ministre d’indústria i aquella falsa OPA de Gas Natural a Endesa, podria ser un ele-
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ment; potser l’element és el president d’Enagás, el senyor Antoni o Antonio Llardén 
–no sé si és Antoni o Antonio, crec que és Antoni–, que manifesta que no coneix el 
senyor Montilla i que no va coincidir amb ell, va ser regidor a Esplugues de Llobre-
gat, a pocs metres, per cert, d’on residia el senyor Montilla, a banda de ser companys 
de partit, però res a veure, potser aquesta és la connexió.

O la tercera, que pensem que és un dels elements determinants. Enagás era una 
empresa pública, perquè en aquest país o a l’Estat espanyol hi ha hagut moltes em-
preses públiques que han fet serveis bàsics i serveis essencials. Va ser el seu partit 
qui la va privatitzar, si no recordem malament, a l’any 1994, encara governava Fe-
lipe González. 

I finalment, volem fer una altra reflexió molt més àmplia, que és al consell d’ad-
ministració d’Enagás no únicament hi haurà el senyor Montilla com a representant 
d’un antic partit al poder, també hi ha hagut els darrers anys diferents membres del 
Partit Popular que han anat a situar-se allà. Per tant, hem de donar resposta.

I em permetrà, president, per acabar, que faci el que ningú fa amb relació a Enagás, 
una salutació als treballadors i les treballadores de la gasificadora, especialment als del 
port de Barcelona, que porten ja gairebé dues dècades suportant retallades de les seves 
condicions i posen en risc, amb aquestes retallades, la salut i la seguretat de tot aquest 
país i fonamentalment de la ciutat de Barcelona.

El president

Moltes gràcies, diputat. 

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, 
expresident de la Generalitat, perquè informi sobre la seva incorporació 
al Consell d’Administració d’Enagás

356-00768/12

La segona sol·licitud, en el mateix sentit, de compareixença la feia Junts per Cat. 
I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona. 

Marc Solsona i Aixalà

Bé, doncs no cal allargar-nos per aquests..., alguns dels motius que ha dit el re-
presentant de la CUP, així com també per fer èmfasi en la qüestió del rol institucio-
nal i la transcendència i el prestigi o el desprestigi, afecció i desafecció de la política 
que poden suscitar aquest tipus de nomenaments. Fem aquest plantejament de com-
pareixença per poder també, doncs, sentir i poder explicar, bàsicament, el que, en 
termes més d’institucionalitat del càrrec, el que ha ostentat.

El president

Moltes gràcies, diputat. 

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident 
de la Generalitat, perquè informi sobre la compatibilitat de mantenir 
una dedicació al sector privat i els beneficis derivats de la normativa 
d’expresidents de la Generalitat

356-00774/12

Per ordre, el tercer grup parlamentari és el Grup Parlamentari de Ciutadans. I per 
defensar la sol·licitud té la paraula l’il·lustre diputat Nacho Martín Blanco. 

Ignacio Martín Blanco

Sí; gràcies, president. Bé, en primer lloc, volíem remarcar una contradicció flagrant 
i, a més, molt immediata entre el parer que sosté ara el Grup de Junts per Catalunya i 
el que sostenia fa quatre minuts envers una altra proposta del nostre grup. Quan es 
tracta d’un president del seu grup o del seu partit o es tracta d’un altre grup.
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En tot cas, des del nostre punt de vista, aquestes sol·licituds de compareixença 
tenen, en general, un sentit, que, efectivament, creiem que és imprescindible que hi 
hagi una transparència i un coneixement públic sobre les activitats que desenvolu-
pen els expresidents de la Generalitat o qualsevol altre càrrec públic. 

Creiem que tant en l’exercici del seu càrrec com després és imprescindible que hi 
hagi aquest retiment de comptes, aquesta transparència. Però sí que hem de dir que 
ens sorprèn, agafant el fil del que comentàvem abans de la contradicció de Junts per 
Catalunya en aquest cas, l’enorme contradicció que hi ha quan el polític de torn o la 
persona per la qual es demana la compareixença és d’un partit o d’un altre. Al final 
crec que hi ha molt poca coherència pel que fa a aquest criteri. 

D’altra banda, la nostra proposta, la nostra petició, la nostra sol·licitud de com-
pareixença del senyor Montilla resideix més en la qüestió del manteniment de pri-
vilegis que té com a expresident i la pretensió de compatibilitzar aquests privilegis, 
en aquest cas, concretament, l’oficina d’expresident, que ens costa als ciutadans de 
Catalunya un munt de diners a l’any. Considerem que el manteniment d’aquest pri-
vilegi és discutible que sigui possible amb el seu nou càrrec com a conseller d’una 
empresa gasística. 

Però volem també advertir sobre la tendència, a parer nostre, demagògica i tam-
bé, en certa mesura, populista, de considerar que qualsevol relació que hi pugui ha-
ver entre el sector públic i el sector privat o qualsevol possibilitat que una persona 
que hagi tingut responsabilitats en el sector públic pugui acabar tenint responsabi-
litats en el sector privat, creiem que intentar matar tot el que és gras és un enorme 
error que perjudica enormement el progrés de la nostra societat i la mateixa convi-
vència. 

Per tant, considerem que és pertinent aquesta sol·licitud de compareixença, però 
creiem que els motius han d’estar molt circumscrits.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, diputat. 

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident 
de la Generalitat, perquè informi sobre la seva incorporació a Enagás 
i la compatibilització d’aquesta responsabilitat amb les tasques i els 
drets derivats de la seva condició d’expresident de la Generalitat

356-00777/12

I passaríem a l’últim grup parlamentari, el Grup Parlamentari Republicà. I, en 
nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Gràcies, president. Poca cosa més a afegir o res més a afegir, senzillament in-
tentant mantenir sempre la coherència votant a favor de totes aquestes sol·licituds de 
compareixença d’ex-alts càrrecs de la Generalitat perquè puguin explicar-se en seu 
parlamentària.

El president

Si hi ha algun grup que... (Pausa.) Senyora Abellán?

Concepción Abellán Carretero

Nuestro grupo parlamentario apoya estas solicitudes de comparecencia para que 
el expresident de la Generalitat dé cuenta de su incorporación a una de las grandes 
empresas del Ibex, Enagás. 

Es una comparecencia necesaria, dado que, como expresident, el señor Montilla 
cuenta con una oficina de apoyo formada por tres personas, pagada con dinero pú-
blico, y el correspondiente reconocimiento institucional. 
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Nuestro grupo ha presentado dos proposiciones de ley para clarificar que los ex-
presidentes de la Generalitat que realicen actividades privadas no puedan disponer 
de la Oficina del expresident para que no haya ningún tipo de confusión entre el re-
conocimiento y disfrute de medios materiales y humanos públicos y la actividad pri-
vada. Y también para acabar con las puertas giratorias, para que un expresident no 
pueda formar parte de un consejo de administración de las grandes empresas.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun altre grup vol prendre la paraula? No? (Pausa.)
Doncs, com hem fet abans, passaríem a votar el punt 13 de l’ordre del dia. Vota-

rem els quatre punts per separat.
Punt 13 de l’ordre del dia.
Vots a favor d’aquest punt?
Queda aprovat per unanimitat.
Punt 14 de l’ordre del dia. 
Vots a favor d’aquest punt?
Aprovat per unanimitat. 
Punt 15 de l’ordre del dia. 
Vots a favor d’aquest punt?
Queda aprovat per unanimitat.
I punt 16 de l’ordre del dia. 
Vots a favor d’aquest punt?
Queda aprovada per unanimitat.
Sense cap més punt, s’aixeca la sessió. Fins a la propera.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i cinc minuts.
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