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Sessió 5 de la CGAPH

La sessió de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (CGAPH) 
s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Presideix Joan Garriga Quadres, acompanyat de 
la vicepresidenta en funcions, Alba Vergés i Bosch, i de la secretària, Sonia Sierra Infante. 
Assisteix la Mesa Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, Magda Casamitjana i Aguilà, 
Chakir el Homrani Lesfar, Neus Lloveras i Massana, Marc Solsona i Aixalà i Roger Torrent i 
Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Lorena Roldán Suárez i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de 
Ciutadans; Eva Martínez Morales i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Joan Coscubi-
ela Conesa, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Esperanza García González, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, Joan Vintró i Castells; el doctor en sociologia i gerent de Feedback EIS, Jordi Sauret 
i Pont; el vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de la Federació de 
Municipis de Catalunya, Eduard Rivas Mateo; el representant de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, i el cap de l’Àrea de Legislació i Assump-
tes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Òscar Roca Safont, acompanyat de la cap de 
l’Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació, Lourdes Parramon i Bregolat.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic de dret constitucional de la Uni-

versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibi-
litat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament 
de Catalunya (tram. 353-00092/11). Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge. Substanciació.

2. Compareixença de Jordi Sauret, doctor en sociologia i gerent de Feedback EIS, amb 
relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i 
dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (tram. 353-
00097/11). Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Substanciació.

3. Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i 
dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (tram. 353-
00094/11). Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Substanciació.

4. Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats 
i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (tram. 353-
00095/11). Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Substanciació.

5. Compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflic-
tes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (tram. 353-00098/11). 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Substanciació.

El president

Bé, doncs, bona tarda a totes i a tots. En principi, malgrat que hi falta la presència 
de dos grups, de Catalunya Sí que es Pot i del Partit Popular, doncs, iniciaríem... Suposo 
que en breu s’incorporaran a la comissió.

Bé, avui farem tot el gruix d’intervencions relacionades amb la Proposició de llei de 
regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos 
dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya. L’agrupació que hem fet dels 
cinc... –perquè tres han caigut, per dir-ho d’alguna manera informal, no?, doncs, han 
excusat de poder venir–, llavors, són cinc les compareixences, les hem agrupat. D’al-
guna manera les primeres intervencions correspondran als acadèmics; després hi haurà 
representants de la federació i de l’Associació Catalana de Municipis, i, per últim, to-
caria al representant de l’Oficina Antifrau.

Els senyors que ens acompanyen avui, els compareixents, i per l’ordre d’intervenció, 
seran en Joan Vintró Castells, és catedràtic de dret constitucional a la Universitat de 
Barcelona –bona tarda i benvingut–, i després la compareixença de Jordi Sauret, doctor 
en sociologia i gerent de Feedback EIS –benvingut i bona tarda, també, doncs.
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El procediment serà la intervenció de deu minuts per a cadascun; després hi hauria 
una intervenció de cinc minuts per part de cada grup, i amb una segona intervenció per 
part dels compareixents per aclariments, dubtes, respostes, el que creguin convenient.

Compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes 
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya

353-00092/11

Bé, moltes gràcies. Doncs, iniciaríem, senyor Vintró, si vol començar, la seva in-
tervenció.

Joan Vintró i Castells (catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona)

Bona tarda. Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, en primer 
lloc, vull agrair la invitació per comparèixer avui aquí davant d’aquesta comissió a pro-
pòsit de la Proposició de llei d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’inte-
ressos –moltes gràcies, doncs–, per compartir amb vostès algunes reflexions a propòsit 
d’aquesta iniciativa legislativa.

M’he llegit la proposició de llei, m’he llegit el debat de totalitat i a partir d’aques-
ta lectura n’he tret tres característiques del que avui ens convoca. En primer lloc, 
diria que aquesta proposició de llei és fruit d’una constatació; la constatació és l’ab-
s ència de la llei electoral i, diguem-ne, la perspectiva que aquesta llei electoral no 
s’aprovarà a curt termini; per tant, la conveniència de, si més no, fer una regulació 
d’un aspecte de la llei electoral, com pot ser el que fa referència a les inelegibilitats. 
Després ja m’hi referiré si les incompatibilitats són o no matèria electoral; però, en 
tot cas, ja ho diré després.

A partir d’aquí, la llei té dos objectius. Per una banda, una agrupació de normativa 
dispersa, i per altra banda una voluntat de tenir una legislació pròpia en aquestes matè-
ries. Aquests serien els dos objectius.

I, finalment, tres continguts, que són els que es deriven del mateix títol de la pro-
posició de llei, que són regular les inelegibilitats, les incompatibilitats i els conflictes 
d’interessos, sempre relatiu a les eleccions del Parlament de Catalunya i als diputats del 
Parlament de Catalunya.

A partir d’aquesta caracterització succinta de la llei, que es desprèn, al meu parer, 
del contingut de la proposició i del debat que vostès van tenir en el debat de totalitat, 
estructuraré la meva intervenció en nou grans punts, en els quals, de manera esque-
màtica i telegràfica, intentaré fixar la meva posició a propòsit del plantejament, dels 
objectius i d’algun dels continguts d’aquesta proposició de llei, evidentment quedant 
a la seva disposició al torn posterior per a qualsevol aclariment o precisió.

Primer punt: la constatació. Comparteixo la constatació en el sentit que, efectiva-
ment, no hi ha llei electoral; això no és gaire difícil de constatar. En segon lloc, també 
sembla bastant fàcil de constatar que vist el que va passar, doncs, fa uns mesos o un any, 
més o menys, i la perspectiva immediata, tampoc sembla que estigui a l’ordre del dia 
aquesta elaboració d’una llei electoral completa, i, per tant, en aquest sentit el punt de 
partida em sembla encertat o correcte.

Segon punt. Entenc, a partir dels continguts i de l’exposició de motius i del ma-
teix debat que vostès van tenir, que aquesta proposició de llei de regulació de les 
inelegibilitats es situa dins de l’estricte i vigent marc constitucional i estatutari; per 
tant, no es fa pensant en altres escenaris diferents –fins i tot en altres escenaris dife-
rents dins del mateix sistema constitucional espanyol reformat–, sinó estrictament en 
el que està en aquests moments vigent. Això és important a efectes de saber allò que 
es pot fer i no es pot fer des de la perspectiva de la legislació catalana i, en definitiva, 
de quin és l’àmbit propi d’una llei catalana a propòsit de la matèria que es pretén re-
gular en aquesta proposició de llei.

Tercer punt. Em sembla totalment justificat i lloable l’objectiu de contribuir a, di-
guem-ne, eliminar la dispersió normativa en la matèria. És cert, efectivament, que això 
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és així i, per tant, un dels objectius que es pretén amb aquesta llei, que és aquesta reduc-
ció o eliminació de la dispersió normativa en la matèria, em sembla un objectiu lloable 
en ares de la desitjable seguretat jurídica.

De tota manera, també haig de dir que cal ser prudent en aquest objectiu d’evitar 
la dispersió normativa. Sens dubte que aquesta llei, si s’acaba aprovant, contribuirà a 
reduir o eliminar la dispersió normativa i, per tant, a generar major seguretat jurídica. 
Ara, la complexitat, des del punt de vista de les fonts normatives i dels plantejaments 
relatius a la normació en aquestes matèries, fa que segurament l’objectiu, diguem-ne, de 
la concentració absoluta i, per tant, de l’eliminació total de la dispersió normativa no si-
gui assolible.

En aquesta matèria, com després veurem, hi ha necessàriament normativa de l’Estat, 
que té les seves pròpies lleis, les seves pròpies normes. I fins i tot des de la perspectiva 
estrictament catalana pot haver-hi plantejaments normatius en moments diferents i en 
funció de quin és l’interès que es pretén regular. És a dir, si es fa una llei de la funció pú-
blica en un determinat moment o una llei relativa a una determinada institució, pot ser 
oportú per al legislador d’aquell moment entrar a regular les incompatibilitats sectori-
als, sense perjudici que hi hagi un cos normatiu que en reguli la major part.

Dic això simplement perquè aquest, hi insisteixo, lloable objectiu de reduir o fins i 
tot d’eliminar la dispersió normativa crec que no és assolible o que no hi ha la garantia 
absoluta que sigui assolible en la seva totalitat.

Quart gran punt –lligat a un dels objectius que es plantegen a la proposició de llei i 
que van sortir al debat de totalitat–: la possibilitat d’una llei pròpia. Evidentment, una llei 
pròpia de Catalunya és possible en la matèria; és possible en la matèria, si bé amb inten-
sitats i amb densitats diferents en funció dels diversos àmbits que es pretenen regular en 
aquesta proposició de llei. És evident que en tots ells hi pot incidir la legislació catalana; 
segurament menys en matèria d’inelegibilitats, tot i que es poden regular inelegibilitats 
específiques, però hi ha tot un cos d’inelegibilitats que ve marcat per la legislació estatal, 
perquè és l’exercici del dret de sufragi passiu. També en incompatibilitats hi pot incidir la 
legislació de l’Estat; de fet, hi incideix actualment; la mateixa LOREG, amb un precepte 
general, diu que aquelles causes d’inelegibilitat ho són també d’incompatibilitat i formen 
part del cos de la LOREG, és aplicable a totes les eleccions.

Per tant, també en matèria d’incompatibilitats hi pot incidir la legislació de l’Estat. 
Però aquí sí que el camp normatiu, per a la regulació normativa, de les comunitats autò-
nomes i, per tant, del Parlament de Catalunya és sensiblement important a tot el que fa 
referència a les incompatibilitats tant en el sector públic com especialment en el sector 
privat, o relatives a les activitats privades. Per tant, hi ha un camp important per a la re-
gulació pròpia en matèria d’incompatibilitats, i encara segurament hi ha més camp per a 
allò que s’anomena «els conflictes d’interessos».

Dit això, cinquè punt. Permetin-me un recordatori brevíssim del que significa cadas-
cun dels elements que es volen regular en aquesta proposició de llei. Per tant, què vol dir 
«inelegibilitats»? «Inelegibilitats» el que pretén és garantir la igualtat en les condicions 
dels elegibles; és a dir, evitar situacions de domini o de coacció en els contendents en 
una contesa electoral. Això és el que persegueixen les causes d’inelegibilitat, i, per tant, 
són una matèria de dret electoral en el sentit genuí del terme.

Qüestió diferent són les incompatibilitats. Les incompatibilitats el que pretenen 
és garantir que el parlamentari pugui tenir una dedicació adequada des del punt de 
vista del temps, i una dedicació adequada des del punt de vista que no es vegi la seva 
activitat compromesa per altres activitats que pogués, eventualment, simultaniejar 
amb l’exercici de la funció parlamentària. Per tant, aquí estem davant d’una institució 
que no és de dret electoral, és una institució de dret parlamentari; les incompatibili-
tats són dret parlamentari.

Qüestió diferent és que en el nostre sistema, per imperatiu de la Constitució –de 
l’article 70, relatiu a les incompatibilitats i a les inelegibilitats dels diputats i senadors, 
que no dels parlamentaris autonòmics–, el Tribunal Constitucional hagi dit que això ha 
d’anar regulat a la llei electoral. Ha d’anar regulat a la llei electoral estatal pel que fa als 
diputats i senadors, i si es vol també per les causes generals d’aplicació general d’inele-
gibilitats i incompatibilitats que siguin aplicables a tots; però no per la regulació especí-
fica autonòmica; que la regulació específica autonòmica pot estar –com està a la major 
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part de les comunitats autònomes– en la llei electoral autonòmica –inelegibilitats i in-
compatibilitats–; però podria estar perfectament separadament.

Des del punt de vista estrictament teòric, les inelegibilitats són dret electoral i han 
d’anar a la llei electoral, i les incompatibilitats, el seu lloc més adequat seria el Regla-
ment del Parlament. Ara bé, això no treu que no es puguin regular conjuntament en la 
llei electoral –com és la pràctica a moltes comunitats autònomes, o a totes–, com es pro-
posa en aquesta proposició de llei; però, hi insisteixo, podria estar perfectament –per-
fectament– separat. Tampoc hi ha cap inconvenient que això estigui, diguem-ho així, 
separat de la llei electoral general de la comunitat autònoma; tampoc hi ha inconve-
nient, en aquest sentit, en què això es pugui fer.

Qüestió diferent, o matisadament diferent, és el tercer element del contingut d’aques-
ta llei, que és el que fa referència a la regulació dels conflictes d’interessos. Bé, aquí hi 
ha una regulació que està ja en el Reglament del Parlament, en el seu article 15, i que, a 
més a més, en aquesta regulació es remet a un codi de conducta dels diputats per regu-
lar aquesta qüestió; codi de conducta que, si no estic mal informat, encara no ha estat o 
està... (Veus de fons.) Avui? Bé, doncs, jo l’he intentat trobar per l’espai cibernètic, però 
no m’ha estat possible accedir-hi; però, en tot cas, bé, raó de més, perquè aquesta és una 
qüestió que té un marc específic de regulació a través del codi de conducta.

Per tant, i aquest..., d’alguna manera m’he anticipat en alguna qüestió, que volia situ-
ar en el sisè punt, és a dir, la possibilitat de fer una llei electoral amb tots aquests contin-
guts o de fer-la separadament, sempre que tinguem clara, doncs, quina és la naturalesa 
de la normativa que es vol regular en cada cas.

Sí que, amb relació, ara sí, a aquest sisè punt, volia fer referència a la qüestió de la 
majoria necessària per aprovar aquesta llei. Si entenem que la regulació de les inelegi-
bilitats és matèria electoral –és, diguem-ho d’alguna manera, una part de la llei electo-
ral que es separa del cos de la llei electoral, diguem-ne, omnicomprensiva de tots els 
temes–, d’acord amb l’Estatut, article 56.2, seria una llei que requeriria d’aprovació per 
majoria de dos terços en votació final, eh? Per tant, aquesta és una consideració que la 
faig en el sentit que efectivament aquí no s’està regulant tota la llei electoral, però s’està 
regulant un contingut, una part molt substancial de la llei electoral, que és el dret de su-
fragi passiu. Per tant, des d’aquest punt de vista jo entenc que és una matèria clarament 
electoral i, per tant, la regulació, si més no, d’aquest apartat de la llei, suposant que es re-
gulés tot conjuntament amb una llei, com una proposició, com ara es proposa, jo entenc 
que aquest apartat requeriria d’una aprovació per majoria de dos terços.

Si es regulessin les incompatibilitats al Reglament del Parlament –en el cas que es re-
gulessin les incompatibilitats al marge d’aquesta llei o en el Reglament del Parlament–, 
llavors, requeriria majoria absoluta. Es podria considerar també que aquest contingut de 
les incompatibilitats és materialment Reglament? Es podria considerar. Si això es consi-
derés així, llavors la part aquesta requeriria d’aprovació per majoria absoluta.

Diferent és el cas del codi de conducta, que fa referència a la regulació dels conflic-
tes d’interessos. Aquí simplement es diu que els ha de regular –ho diu el Reglament– la 
Comissió de Reglament i no es precisa de cap majoria especial per a la seva aprovació.

Setè punt. Ara ja entraré, en aquests setè, vuitè i novè punts, en algunes observaci-
ons concretes del contingut –si m’ho permet el senyor president– també, de la mateixa 
manera que he fet fins ara, de manera molt telegràfica, però crec que hi ha alguns aspec-
tes concrets..., als quals em voldria referir.

En primer lloc, en aquest punt setè, pel que fa a la regulació de les inelegibilitats, bé, 
el que jo diria és que la regulació que es proposa, des del punt de vista de la tècnica nor-
mativa, barreja, al meu parer sense un criteri clar, dues possibles opcions. Abans hem dit 
que hi ha una part que és de regulació que deriva de la legislació estatal, de la LOREG, 
i hi ha una part que són les inelegibilitats específiques, que es poden regular des d’aquí.

Bé, llavors, davant d’aquesta constatació hi ha dues possibles vies de tècnica nor-
mativa. S’agafa tota la normativa de l’Estat i es reprodueix i després s’hi afegeixen les 
regulacions pròpies d’aquí, o es fa una remissió genèrica a l’Estat i es regula el d’aquí. 
Què es fa en aquesta proposició de llei? Es barregen les dues coses. Per tant, jo crec 
que s’hauria d’optar per una solució o per l’altra. És a dir: no té sentit que es parli que 
els militars són inelegibles o els magistrats del Tribunal Constitucional són inelegi-
bles, i, en canvi, no ho siguin els membres de la família real, per posar-ne un exemple. 
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Per tant, jo entenc que s’ha d’optar per una tècnica o per l’altra. Si em demanen el meu 
parer, jo seria del parer de fer una remissió global a la legislació de l’Estat per a aque-
lles coses que estan regulades a la legislació de l’Estat i centrar-me, en la llei catalana, 
en aquelles que són pròpies –les inelegibilitats pròpies– de la legislació catalana. 

Quin altre aspecte voldria subratllar de les inelegibilitats? Falta la menció a uns càr-
recs que jo entenc que haurien de ser inelegibles, per exemple: president del Govern, 
ministres del Govern, presidents de comunitats autònomes, consellers de comunitats 
autònomes, alts càrrecs d’altres comunitats autònomes; no està previst; crec que s’hau-
rien d’esmentar.

I, tercer aspecte, crec que, pel que fa a alguns delegats territorials, segurament la in-
compatibilitat absoluta podria considerar-se excessiva, i, en aquests casos, els delegats 
territorials d’un departament podrien ser inelegibles per a aquell territori concret, però 
no amb una inelegibilitat general.

Punt vuitè: observacions sobre les incompatibilitats. Jo crec que la remissió que es 
fa molt correctament a la legislació estatal hauria de tenir, des del meu punt de vista, un 
matís que és la normativa estatal d’aplicació general. Només ens és d’aplicació en matè-
ria d’incompatibilitats allò que sigui d’aplicació general; no les incompatibilitats especí-
fiques –per exemple, per a diputats o senadors o altres que hi han a la LOREG–, sinó, en 
tot cas, les que estan en el títol primer de la LOREG o en altra legislació de l’Estat d’apli-
cació general, però no tota la legislació de l’Estat en matèria d’incompatibilitats.

Pel que fa a la incompatibilitat gairebé absoluta en l’àmbit del sector públic –criteri 
que comparteixo–..., de tota manera entenc que algunes de les excepcions que s’asse-
nyalen estan contemplades, des del meu modest punt de vista, d’una manera excessi-
vament oberta, i em refereixo a les excepcions de personal docent i sanitari. En altres 
legislacions es diu «només els docents», no els sanitaris, estan excepcionats, i, en el cas 
dels docents, per a tasques extraordinàries, no per a qualsevol tasca docent. Per tant, jo 
crec que aquí hi ha més una qüestió a reflexionar-hi. És cert, o crec que s’ha d’entendre 
així, que, en qualsevol cas, aquestes excepcions, sotmeses a l’autorització que la matei-
xa llei o la proposició de llei contempla; però, tot i que siguin sotmeses a autorització, jo 
entenc que està configurat d’una manera bastant oberta. 

A l’apartat 2.4 es fa referència a «participació minoritària» en determinades soci-
etats, empreses –participació pública en determinades societats o empreses. Jo entenc 
que es deu voler dir «majoritària», perquè, si és minoritària, dient «participació» n’hi ha 
prou, no caldria dir «participació minoritària». Per tant, jo crec que, aquí, és un error. 
He mirat els altres antecedents d’aquesta cambra i a totes diu «participació majoritària». 
Per tant, vull entendre que és simplement un error terminològic.

El president

Senyor Vintró, haurem d’ajustar-nos al temps...

Joan Vintró i Castells

Si em deixa...

El president

Sí, sí.

Joan Vintró i Castells

...un minut, i acabo. Les dues brevíssimes reflexions que volia fer finalment sobre 
incompatibilitats, una té a veure amb les activitats en el sector privat. Crec que la re-
gulació que es proposa és una regulació flexible, és a dir, una regulació que permet 
l’exercici d’activitats privades, o la compatibilitat de l’exercici d’activitats privades, 
diguem-ne, l’exercici lliure, individual de la professió. Ja hi ha tota una sèrie de con-
trols amb les connexions amb activitats que tinguin a veure amb el sector públic, però 
ara em refereixo a, diguem-ne, l’exercici privat lliure de les professions. Crec que, en 
aquest sentit, és flexible, i la compatibilitat que es proposa em sembla encertada i 
també em sembla encertat el fet que això estigui..., que està sotmès a l’autorització 
preceptiva de la mateixa cambra. Per tant, em sembla una regulació equilibrada. 

La qüestió dels alcaldes. Bé, aquesta és una qüestió més política; vaig veure que en 
el debat de totalitat això era un tema que a vostès, doncs, els preocupava. Evidentment, 
jo crec que hi ha opinions per a tots els gustos, si em permeten l’expressió col·loquial. 
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Crec que no és, des d’una lògica estrictament de la dedicació exclusiva i de «cadascú 
es dediqui al seu»... –segurament el més encertat seria dir que els alcaldes no siguin 
compatibles–, també és veritat que els alcaldes aporten molt, o poden aportar molt, en 
fi, en la vida parlamentària. I, per tant, en funció d’aquestes dues variables i de les con-
juntures i de les circumstàncies, que vostès són més adequats per valorar que jo, és que 
s’hauran de decidir finalment sobre una opció o l’altra.

I última qüestió –novè punt–, sobre els conflictes d’interessos. A veure, jo crec que 
aquí la proposició de llei no regula això i crec que encertadament, no ho regula. El que 
passa, que inclou dos preceptes que són meres repeticions del Reglament del Parlament. 
Per tant, jo sobre aquesta qüestió simplement o no diria res –i, per tant, canviaria el títol 
de la llei i em limitaria a no regular això– o, si es vol mantenir, simplement, una remis-
sió al Reglament i al codi de conducta. I no dir absolutament res més, perquè l’altre és 
repetició del procediment que ja està regulat al Reglament del Parlament.

Gràcies, senyor president, per la seva generositat.

El president

Gràcies. Sap greu, eh?, haver de limitar el temps quan es convida gent perquè ens 
aclareixin coses, però ens hem de cenyir a l’ordre establert. Malgrat tot, serem flexibles 
o durs amb el torn d’intervencions dels grups i farem quadrar l’horari.

Compareixença de Jordi Sauret, doctor en sociologia i gerent de 
Feedback EIS, amb relació a la Proposició de llei de regulació 
dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes 
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya

353-00097/11

Bé; ara tindria, si vol, el senyor Sauret, doncs, la seva intervenció.

Jordi Sauret i Pont (doctor en sociologia i gerent de Feedback EIS)

Molt bé; primer de tot, molt bona tarda i moltes gràcies per haver-me convocat. Se-
gurament jo utilitzaré molt menys temps que el meu predecessor.

Un comentari previ, perquè veuran que el to de la meva intervenció serà absoluta-
ment diferent, perquè també entenc que les expectatives han de ser diferents. Jo vaig 
participar fa deu anys en aquella comissió d’experts de la llei electoral, però bàsicament 
entenc que se m’ha citat més com a doctor en sociologia i temes demoscòpics. Per tant, 
tota la part jurista que s’ha parlat fins a aquest moment..., poca cosa hi puc fer.

I justament jo em volia centrar més en el punt que s’ha comentat ara fa un moment, 
doncs, que potser hauria de caure, que és el tema de conflicte d’interessos; és el que pot-
ser a mi m’interessa més. 

Quan vaig rebre aquesta invitació vaig llegir el que estàveu discutint aquí. I al prin-
cipi no vaig entendre per què jo, doctor en sociologia, havia de venir aquí, perquè no 
acabava d’entendre exactament en què podia col·laborar, més enllà del que vostès, doncs, 
ja han escrit. Però sí que em centraré, almenys –potser no ho podran aprofitar en aques-
ta proposició de llei, però sí que està en l’ànim, potser en el Reglament del Parlament–, 
què ens està demanant la gent.

Hi ha d’haver un tema de transparència, un tema de com les persones poden influir 
més en la presa de decisions i el conflicte d’interessos, eh?, que no hi hagi conflicte d’in-
teressos. I d’aquí sí que se’n deriva evidentment tot el que són incompatibilitats, i sobre-
tot com garantim, doncs, que no hi hagi aquest conflicte d’interessos, i amb el benentès 
que hi ha d’haver una possibilitat. No és només que, des del sector públic, la gent que 
treballa en el sector públic pugui entrar en l’activitat política, sinó també en el privat, i 
que després puguin marxar perfectament sense entrar en absolut en portes giratòries.

Jo em centraria, per tant, la meva intervenció, com a marc general, en tema de con-
flictes d’interessos, transparència i idoneïtat. Jo poso molt l’accent..., i segurament el 
que els diré no encaixa en la prèvia, en el que vostès estan fent, si una persona pot ser 
o no escollida, sinó que a mi em preocupa sobretot, i entenc que, des d’un punt de vista 
d’opinió pública preocupa, si aquelles persones que després exerciran un càrrec –espe-
cialment estic pensant en les que són consellers i directors generals–, si són les persones 
adequades i quins conflictes d’interessos tenen.
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I, per tant, la proposta que jo els faria és això, potser no es podrà recollir en aques-
ta proposició de llei, però seria molt interessant adoptar mesures més d’un marc anglo-
saxó, que seria –per què no–, aquelles persones que una vegada han estat escollides: 
«d’acord, vostè té l’acta de diputat; però, és vostè la persona idònia per exercir segons 
quins càrrecs?» I, per tant, no estaria malament sessions públiques en el Parlament on 
s’expliqués tot el seu currículum, veure tota la seva trajectòria. En aquest cas, quedaria 
despullat absolutament, amb plena transparència, a lobbys que pugui pertànyer, grups 
d’interessos, etcètera. És a dir, l’opinió pública –i no a través d’un confidencial, sinó en 
seu parlamentària– sabria exactament la trajectòria d’aquella persona. Al mateix temps, 
això afavoriria validar si és idoni o no és idoni per a aquell càrrec, i, per tant, la fiscalit-
zació quedaria molt clara, d’aquella persona. Estic pensant en temes d’incompatibilitats 
i, sobretot, conflicte d’interessos. Jo, per tant, la meva proposta, aniria en aquesta via. 
No només a priori per poder participar en una llista, sinó una vegada escollit: «És vos-
tè...?», «Quina carrera té?»; això, amb transparència, en seu parlamentària, públic. 

I, per tant, quan aquella persona –càrrecs, també... En algun moment es comenta al-
guna cosa de limitació de mandats; jo entenc que aquests àmbits, com a mínim –conse-
llers i directors generals–, no haurien de passar mai de dues legislatures, o, diguem-ne, 
de vuit anys, perquè avui parlar de dues legislatures potser no és una bona mesura; 
però, en tot cas, vuit anys... (Rialles.) Clar, poden ser molt curtes; però, en tot cas, vuit 
anys; més enllà, no podria ser, però.

I, en tot cas, sí que és cert que certes activitats que després siguin..., molt fàcilment 
que puguin assessorar i que la línia és molt prima, entre allò que ha estat en la imple-
mentació de l’activitat política i l’assessorament extern –és molt prima–..., com a mí-
nim, dos anys d’una certa carència.

Bàsicament, el que els volia transmetre és això. Per tant, jo entraria especialment –ja 
els ho dic– en el tema de conflicte d’interessos, com podem transmetre a la ciutadania 
que no hi ha un conflicte d’interès? Perquè la majoria de causes d’inelegibilitat, doncs, 
són bastant evidents. Quan en el seu moment, ara fa..., del 2006, vàrem fer aquella pro-
posta de llei electoral, fins i tot ens vàrem quedar curts. Aquesta llista és més àmplia que 
aquella, i, per tant jo, aquí, com a sociòleg, no tinc res a dir; en tot cas, tot allò que sigui 
donar garanties que no hi hagi incompatibilitats està bé. Però a mi em preocupa molt 
més a posteriori; és a dir, una vegada aquella persona ja té l’acta de diputat, com garan-
tim, doncs, que és la idònia, i sobretot que tothom tingui clar en què ha treballat, què ha 
fet, perquè aquest és el principal focus de problemes.

Per part meva, hi insisteixo, com a perfil de doctor en sociologia, jo crec que no puc 
fer més aportacions i no em posaré en disquisicions jurídiques.

El president

Moltes gràcies, senyor Sauret. Una complementació, almenys en horari, fantàstica. 
Ara donaríem veu, doncs, als grups parlamentaris. Començaríem pel Grup de Ciuta-
dans, la senyora Lorena Roldán, si us plau.

Lorena Roldán Suárez

Sí; moltes gràcies, president. I moltes gràcies també als compareixents, al senyor 
Jordi Sauret i al senyor Joan Vintró, doncs, per haver-nos donat el seu punt de vista i 
també la seva experiència professional, tant tècnica com jurídica, respecte a la qüestió 
que estem tractant avui aquí, que és la de regular el règim d’inelegibilitat, d’incompati-
bilitat i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament.

Bé, nosaltres, en primer lloc dir que trobem molt interessants, evidentment, totes les 
aportacions que arriben al respecte, doncs, a diferents àmbits, sobre aquesta qüestió, 
perquè entenem que és un tema que s’ha de posar damunt la taula. I, de fet, ja hauria 
d’haver-se ficat damunt de la taula i d’haver-se treballat molt més temps. Ho ha comen-
tat el senyor Vintró amb el tema de la llei electoral, que és un tema pel qual nosaltres 
sempre hem volgut treballar i legislar, en aquest sentit; però, bé, hem tingut algun obsta-
cle que, esperem, puguem salvar, si no és en aquesta legislatura, en la posterior.

Bé, entenem, doncs, que regular ara aquest aspecte de la llei electoral és un primer 
pas en aquest sentit i en la direcció correcta.

Una miqueta, sobre els punts que ha dit el senyor Vintró, doncs, bé, constatar –com 
ja han dit– la manca de la llei electoral i que és necessària; sempre dintre del marc cons-
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titucional i estatutari vigent, regular aquest aspecte d’incompatibilitat i d’inelegibilitat 
dels diputats i diputades. Trobem molt interessant sobretot el tema, bé, un dels aspectes 
que pretén aquesta proposició de llei, que és acabar amb la dispersió normativa i, per 
tant, garantir així la seguretat jurídica. Ens comentava el senyor Vintró que cal ser pru-
dent en aquest sentit, perquè potser no podem assolir aquest objectiu; però, bé, jo crec 
que podrem reduir la inseguretat que dóna, potser, anar a diferents fonts normatives i no 
saber exactament quin és el règim aplicable, no?, en aquest sentit.

Per no allargar-me, perquè no vull entrar en tots els punts, però, bé, a veure... Per 
exemple, amb el tema de garantir, no?, la igualtat en les situacions dels elegibles, és un 
tema de dret electoral i que, per tant, hauria d’estar en aquesta llei que diem que és ne-
cessària.

Més cosetes. A veure, per exemple... Sí. Sobre el tema de les incompatibilitats, amb 
aquesta proposició de llei s’introdueix una novetat, que seria la de no poder compatibi-
litzar el càrrec de senador amb el càrrec de diputat aquí, al Parlament. I nosaltres tam-
bé volíem dir una qüestió que ha apuntat el senyor Vintró, sobre el tema dels alcaldes. 
Ell ens deia que és una qüestió més política, però, bé, jo crec que els alcaldes han de 
dedicar-se plenament al seu municipi –sobretot en municipis, doncs, de gran pobla-
ció– i que requereix una dedicació absoluta i plena. I pel fet que ens comentava que 
ells poden aportar molt a la vida parlamentària, sí que és cert, però jo crec que no és 
necessari, no és imprescindible que el mateix alcalde ocupi també el càrrec de diputat, 
sinó que es poden articular mecanismes, doncs, de cooperació entre administracions 
en aquest sentit, i, per tant, no caldria, no? Creiem que la vocació de representant polí-
tic, doncs, ha de ser la d’oferir un servei públic i treballar des de les institucions pel bé 
comú, i si ets alcalde de municipi, t’hi has de dedicar plenament, no?, al cent per cent. 
Bé, pel que fa a aquesta primera intervenció, doncs, dir això.

I pel que comentava el senyor Jordi Sauret, nosaltres estem plenament d’acord amb 
la seva visió, amb el tema de transparència. I, bé, jo desconec una mica el model aquest 
que explicava –anglosaxó, si no m’equivoco–, de control en seu parlamentària; jo no sé 
si això seria només amb efectes merament informatius o tindria conseqüències el fet. 
M’agradaria, si us plau, després, en el torn de rèplica, doncs, si ens podria il·lustrar una 
mica més sobre aquest model.

I, en principi, res més. Moltes gràcies.

El president

Senyor Pedret, en nom del Grup Parlamentari Socialista.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. En primer lloc, vull agrair als doctors Sauret i Vintró la seva com-
pareixença avui aquí i també la claredat de les seves exposicions; ens ha estat molt útil.

Com saben i hauran vist, nosaltres, el Grup Socialista, som un grup proponent 
d’aquesta iniciativa. Vam explicar ja en el mateix debat a la totalitat que enteníem que 
el que preteníem era una regulació fragmentària d’un aspecte més ampli, que proba-
blement no veurem en aquesta legislatura, com és la llei electoral –s’ha recollit així 
també en la seva intervenció–, i, a més, nascuda amb una vocació provisional, preci-
sament per això. 

Som conscients també d’algunes deficiències que pugui tenir, des del punt de vista 
de tècnica legislativa; no som, amb això, diguem-ne, especialment orgullosos; sabem 
que els legisladors sovint pequen d’això, de mala tècnica legislativa; en qualsevol cas, ja 
ha passat per una facultat de dret, haurà sentit més d’una queixa en aquest sentit. Però és 
veritat també que, al haver intentat evitar aquesta dispersió normativa que hi havia, hem 
acabat, diguem-ne, posant en un mateix calaix disposicions de diverses fonts, per dir-ho 
així, i, a més a més, hem provat d’abocar-hi els debats, que ja estaven força avançats, en 
les discussions sobre la llei electoral catalana, i, per tant, al final ens pot haver quedat 
una cosa una mica a pedaços, no? 

I, per tant, són molt d’agrair les apreciacions que es feien pel que fa a les opcions, 
pel que fa a la tècnica legislativa, i algunes consideracions que s’han fet respecte a 
cadascun dels tres aspectes.

En especial, vull fer referència a dues qüestions que plantejava el senyor Vintró. 
D’una banda, al novè punt de la seva exposició; és a dir, pel que fa a la regulació del 
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conflicte d’interessos. És evident que és, potser, de les tres potes d’aquesta iniciativa, 
la més feble, la que pràcticament, com s’ha dit, reprodueix aspectes que estan en el 
Reglament del Parlament de Catalunya. 

I tot just avui, s’ha anunciat, per part de la Mesa, un codi de conducta, una proposta 
de codi de conducta per als diputats i diputades del Parlament de Catalunya, que en els 
seus articles 14 a 21 ve a regular la qüestió del conflicte d’interessos, i que ho fa d’una 
manera que trobem interessant; segur que se n’haurà de discutir, però el trobem interes-
sant. La pregunta és: creuen que quelcom com la regulació del conflicte d’interessos està 
ben situat en un codi de conducta que deriva, diguem-ne, de l’article 15 del Reglament de 
Parlament de Catalunya o fóra bo que –almenys en alguns aspectes, ni que fos bàsics–, 
tingués rang legal, per dir-ho així?

Pel que fa a la qüestió de les inelegibilitats, algun diputat d’altres grups parlamenta-
ris ens havia comentat en converses al voltant d’aquesta iniciativa que, des del seu punt 
de vista, potser algunes d’aquestes inelegibilitats, en realitat i en puritat, potser podrien 
ser més incompatibilitats que causes d’inelegibilitat, i voldria saber el seu parer al res-
pecte d’aquesta qüestió.

I pel que fa a l’exposició del senyor Sauret, li pregunto, en el fons, el mateix que li 
preguntava la meva companya del Grup de Ciutadans, que és amb relació a aquests hea-
rings, perquè entenc que quan es parla de tradició anglosaxona es refereix a això, referits 
als diputats, no? Clar, quan parlem de la idoneïtat dels diputats per al càrrec que ocupen, 
no sé si ens estem referint a, després, càrrecs que per raó de ser diputat puguin ostentar 
dins del Parlament o en altres, diguem-ne, òrgans que són de designació parlamentària, i 
en els quals, a vegades, els grups parlamentaris, doncs, designen representants, o bé s’es-
tà referint estrictament als càrrecs que poden ocupar com a diputats –és a dir, portaveus, 
etcètera–; perquè, aleshores, estaríem parlant de quelcom que em sona molt innovador. 
Potser es refereix a altres qüestions, i per això li demano la precisió.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Pedret. Per Catalunya Sí que es Pot, tindria la paraula el diputat 
Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Primer, demanar disculpes, però el dia d’avui està sent 
intens, sobretot per als grups petits, i no ens podem reproduir, encara no ens han clonat, 
no... (veus de fons), gràcies. Bé, primer, donar les gràcies als compareixents. De veritat 
crec que, a mi personalment, m’han donat molta llum sobre el que podria ser el contin-
gut d’aquesta proposició de llei, un cop agafi forma de llei. I, en tot cas, aclarir algunes 
coses.

Ens ha semblat molt clara l’explicació del senyor Vintró al voltant de la possibilitat 
d’escindir aquest aspecte amb relació a la llei electoral pel que fa referència a les situ-
acions d’inelegibilitat, buscar un espai per a les incompatibilitats i, fins i tot, regular 
els conflictes d’interessos. Des d’aquest punt de vista, el fet de la mateixa raó d’existir 
d’aquesta llei, crec que és un aspecte a tenir present.

Però voldríem comentar-li alguns aspectes: sobre el tema de les majories necessàries 
que..., evidentment, com que corresponen a aspectes, des d’un punt de vista constitucio-
nal i estatutari, diferenciats, el diferent quòrum necessari per aprovar-los forçaria, una 
mica, les votacions? Com pensa vostè que s’haurien de plantejar? És a dir, des d’aquesta 
perspectiva, al final arrossegaria els dos terços d’aquells aspectes que deriven d’una pos-
sible llei electoral al conjunt de la norma? O... Perquè això és una cosa a tenir present, no? 
Es que... (l’orador riu), no és el mateix abordar una norma que al final s’ha de votar amb 
dos terços a favor o fer-ho només per trossos, no?; «per trossos»..., separadament, vaja 
–no seria l’expressió.

Amb relació al tema de les... Jo vaig ser qui vaig plantejar, crec, el que deia l’amic 
Pedret; tenia una impressió, però tampoc amb gaire convenciment, i la hi vaig comentar 
a ell, de si estaven ben ubicades les causes d’incompatibilitats derivades del que és la li-
mitació del sufragi passiu, amb règim electoral, de les clàusules d’incompatibilitat més 
pròpies del dret parlamentari. Si vostè considera que estan ben ubicades aquí o caldria 
fer algun –amb la proposta inicial– ajustament per deixar-ho més clar.
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Amb relació a les incompatibilitats, m’ha semblat entendre el que ha plantejat al 
voltant del tema de les excepcions plantejades al voltant del sector públic, en l’àmbit 
de sanitat i docents, que és massa genèric; podria ampliar-ho més? Tot i que intueixo 
per on va, no? Suposo que té a veure amb qui ha regulat, o quina era la massa soci-
al que regulava, les incompatibilitats en un altre moment, no? No ho sé, si pot tenir 
aquesta explicació; però, des d’aquest punt de vista, algun element més de concreció, 
quins podrien ser aquests límits, des d’aquesta naturalesa, eh?; tot i que és evident-
ment una qüestió també de criteri polític, no?, però des del propi concepte d’incom-
patibilitat.

M’ha semblat que indirectament plantejava que, amb relació a les incompatibili-
tats del sector privat, participació amb les empreses, tot i que també és un criteri molt 
polític, suggeria la possibilitat que la incompatibilitat fos una incompatibilitat per 
a qui tingués participació majoritària, eh?, no en general, per no restringir situacions 
que no tindrien sentit, des del punt de vista de la incompatibilitat. 

Bé; sobre els alcaldes, no, perquè ja vostè ha dit que és claríssimament una opinió 
política, i nosaltres ja vam emetre la nostra, al voltant que una incompatibilitat gene-
ral suposava tractar en condicions d’igualtat realitats que són desiguals i, per tant, des 
d’aquest punt de vista el que s’aconseguia no era precisament la igualtat, sinó el contra-
ri, i que no és exactament el mateix un ajuntament amb 2 milions d’habitants o 1 milió i 
mig d’habitants que ajuntaments d’altres dimensions; però això és una cosa que haurem 
de resoldre nosaltres. 

Ah, perdó, se m’ha oblidat una cosa: amb relació al tema de les inelegibilitats, m’ha 
semblat entendre que la proposta que senzillament ens limitem a traslladar..., a plantejar 
la submissió a la normativa estatal té una major seguretat jurídica, perquè llavors vol dir 
que, si es modifica la normativa estatal, no has d’estar constantment modificant la nor-
mativa catalana; és a dir, fas..., li dones més estabilitat a la norma i, ja que ho fem, ho 
fem bé, no?, des d’un punt de vista... 

Llavors, el tema dels conflictes d’interessos, no pensa que tindria més força no no-
més política, sinó... –«jurídica» tampoc serà l’expressió–, el fet que els elements bàsics 
dels conflictes d’interessos, que després lògicament desenvolupa el reglament, estigues-
sin recollits en aquesta llei?, en la mesura que aleshores es regularia simultàniament, al 
mateix temps, amb aquesta voluntat d’unificar, inelegibilitat i incompatibilitat d’interes-
sos, sabent que responen a realitats i objectius radicalment diferents, no?

I per últim, al senyor Sauret, a veure, crec que hem entès el que ens ha plantejat; 
crec, dedueixo d’ell que no es planteja que un cop elegit un diputat pogués ser revocat 
per un examen d’aquests, cosa que no és viable –jo, això, ja... Però, aleshores, interessa-
ria que acotés més exactament l’univers al qual aniria adreçada aquesta idea, que fran-
cament és interessant, que té a veure amb un rendiment de comptes fonamentalment 
a la ciutadania i, per tant, que la ciutadania pogués valorar –que, potser, seria millor 
fer-ho abans, no?, perquè tingués, la gent, opinió a l’hora de votar, però com que, això, 
suposo que és molt difícil...–; aquest rendiment de comptes, el seu univers subjectiu. 
I, després, les formes en què s’articularia aquest aspecte i quines conseqüències, no no-
més demoscòpiques, sinó fonamentalment polítiques o jurídiques, podria tenir aquest 
plantejament que ens fa.

I moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. La diputada... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els 
darrers mots de la intervenció del president.)

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé; el mateix també, demanar disculpes pel retard.
I jo voldria preguntar-li al senyor Vintró: ens explica, vostè, que això es fa quasi com 

una mesura pràcticament d’urgència perquè no hi ha llei electoral catalana, i que és un 
pas més per evitar fraccionament i dispersió normativa. Però la realitat és que el règim 
base és a la LOREG, perquè aquí no tenim llei electoral; amb la qual cosa, del que vostè 
ens ha explicat, és a dir, que hi han dues vies –una, per regular la manca de possibilitat 
de ser escollit, dret al sufragi passiu, i l’altra, la incompatibilitat–, que hauríem de se-
guir per dues vies diferents normatives, no? 
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I ens explica vostè que, per la manca de reconeixement de dret a sufragi passiu, això 
s’hauria de fer amb una llei que requeriria les majories que ja s’han explicat. I a mi 
m’assalta el dubte de si això –tenint en compte que no tenim llei electoral pròpia i que 
el règim del dret al sufragi passiu està regulat dintre de la LOREG, al 154–, reduir el 
dret al sufragi passiu que està dintre de la LOREG, és possible? Aquesta és una pregun-
ta concreta. Després... Perquè és un règim més, diguem-ne, restrictiu que el marc legal 
normatiu, en el qual ens recolzem també aquí, i si això es podria fer amb una norma 
que seria de rang inferior a la LOREG, si això podria ser possible.

Després, li voldria preguntar sobre el Senat: Vostè ens diu: «Home, que existeixin 
alcaldes dintre de les cambres parlamentàries pot ser una cosa positiva.» I jo no li ho 
discuteixo, tot i que penso també que segons quina responsabilitat que pugui requerir 
l’exercici del càrrec i segons quines localitats i la població que tenen, potser la dedicació 
absoluta seria el millor, no?, per desenvolupar el càrrec. Però al Senat hi han membres 
que són designats, diguem-ne, perquè és la mateixa cambra parlamentaria qui designa 
un senador de representació autonòmica. Això variaria, el que és el concepte i la regula-
ció pròpia de la cambra alta del Senat? I si això trauria el paper que té de representació 
territorial als membres que conformen o formen part del Senat? Això també li ho volia 
preguntar.

I, després, al senyor Sauret: és evident que vostè ens parlarà de demoscòpia i de so-
ciologia i jo no sé si ens podria dir vostè si existeix una demanda social que requereixi, 
doncs, que..., al marge de la transparència –que és evident i que jo crec que en general 
tota la classe política de tot arreu d’Espanya ha fet esforços per ser més transparent, més 
clara i així no donar pas a sospites infundades–, hi ha una demanda social que no hi hagi 
representants que desenvolupin dos càrrecs alhora? I si hi ha consciència o informació o 
percepció que el fet que segons quins càrrecs electes desenvolupin dos càrrecs alhora és 
o no un estalvi, perquè hi ha una llei que no permet, doncs, que hi hagin dues retribuci-
ons per un càrrec?

I si aquesta proposta que ens ha fet, i que li ha preguntat el senyor Coscubiela, 
aquesta proposta de fer, diguem-ne, quasi una defensa, no?, davant d’un tribunal, però 
en aquest cas seria quasi la cambra parlamentària en si, de la idoneïtat de les perso-
nes i el perfil curricular de les persones, si ens podria precisar una mica més com 
s’hauria de fer. I si no podia ser abans d’arribar a la cambra? És a dir, que fossin fins i 
tot els mateixos partits els que s’encarreguessin d’això, no?, de fer la selecció de per-
sonal, que diríem.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per part de la CUP, no hi ha intervenció; li tocaria, doncs, a Junts 
pel Sí, diputada Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Bé; moltíssimes gràcies per ser aquí, per explicar-nos, des del seu punt de vista, com 
ho veuen. Saben que nosaltres vam ser el grup parlamentari que vam presentar l’esmena 
a la totalitat, però no perquè no vulguem regular les coses i fer-les bé i, per tant, que que-
din absolutament clares per a tothom, sinó perquè creiem que cal una llei catalana –es-
trictament catalana– i que, ja que no volem fer més pedaços, d’alguna manera a través 
del procés constituent siguem capaços de, dintre de la constitució catalana, fer una llei 
catalana –pròpia– electoral per poder, doncs, bé, no haver de dependre absolutament de 
ningú. I més que mirar cap a Espanya, que també hi han coses que vam dir que es podi-
en si més no mirar d’introduir..., sinó sobretot mirar cap a Europa, eh? I, per tant, fer les 
coses diferents. 

Per tant, des de Junts pel Sí és aquesta; de les dues que plantejava vostè, nosaltres 
plantejaríem fer-ne una de nova, i, per tant, totes les possibilitats legals que hi hagi a 
fer-la. I, si no, doncs, intentar que en aquesta constitució nova hi hagi totes les possi-
bilitats de fer una llei en què poden entrar moltíssims dubtes dels que tenim nosaltres 
ara, sobretot iniciant que tothom es pot dedicar a la política i, per tant, abans de ser 
diputat, l’opció de la igualtat d’oportunitats.

I també després mirar exactament, com ha dit la companya del PP, si ha de ser abans 
o després, a l’hora de donar comptes; perquè, una vegada vas a la llista, en principi les 
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persones que et voten ja haurien de saber qui ets, per què hi vas, quines aptituds tens i 
si pots entrar o sortir. 

I després absolutament també d’acord amb el tema de les entrades i les sortides, i, de 
les portes giratòries, que quedés molt i molt clar, de com ho fem.

I passo al company, que us farà tres preguntes.

Joan Ramon Casals i Mata 

Sí; jo, donar les gràcies a la Magda. I, molt ràpid, simplement tres preguntes sobre 
qüestions que han anat sortint, tant al senyor Vintró com al senyor Sauret.

Primer, al senyor Vintró –bé, poden opinar tots, eh?, sobre el que preguntaré, o tots 
dos–, sobre el tema d’incompatibilitats, sobretot, diguéssim, faria més referència a la 
part dels alcaldes; és a dir, perquè és el que vostè ha dit, que és un tema polític, però ja 
que entenia..., i ho dic, com que sóc alcalde, per això; a més, dir: crec que som quatre al-
caldes asseguts, i si ens n’anéssim a regidors, ens n’aniríem a algun més, eh? És a dir, es 
pot entendre que al final és un tema que es pot triar un costat o l’altre, i vostè ha dit que 
és un tema polític, no?, en aquest cas.

Però, clar, jo crec que si fiquéssim la línia en un àmbit dels alcaldes, al final aca-
baria sent la línia que no es pot fer cap altra cosa que no sigui ser diputat, penso jo. 
És a dir, perquè al final jo crec que els alcaldes, o els representants locals –ja siguin 
regidors o alcaldes o representants d’altres entitats–, tenen la capacitat de poder apor-
tar justament moltes coses que són inquietuds dels seus ciutadans i amb una visió ab-
solutament diferent.

I marcar la..., és a dir, perquè els alcaldes o un representant, un electe local, no po-
drien ser-ho, i, llavors, la meva opinió personal és que si entréssim en aquesta conside-
ració vol dir que només es pot, quan s’és diputat, ser diputat, perquè, si no, no m’entraria 
al cap cap altra possible situació que, en qualsevol altra professió, com pugui ser, eh? 
–no per d’allò, eh?–, des d’un metge exercent, un treballador públic exercent, un profes-
sor del que sigui exercent, quina diferència hi hauria entre un alcalde o qualsevol altra 
professió, podríem dir, d’aquest país. A més a més, com s’ha explicat, a més, des d’un 
punt de vista que segur que no podem tenir aquest doble sou. És a dir, si entréssim en 
aquest debat, m’agradaria saber el perquè, ja que és un dels debats que va sortir justa-
ment quan es va presentar la proposta de resolució.

Després, sobre el tema del conflicte d’interessos, que jo crec que és un dels punts 
més interessants..., i, respecte al senyor Sauret, ha fet una reflexió, una frase, però que jo 
crec que segurament és la reflexió més important, o de fons, que és el tema de què es fa 
amb les entrades i les sortides una vegada entres en el món, podríem dir, de la política, 
en el moment que ets càrrec electe d’un àmbit parlamentari com és el del Parlament de 
Catalunya; per tant, representar el teu país.

La clau és què es fa abans o no, i sobretot també què es pot fer abans, o què es pot 
haver fet abans, i sobretot què es pot fer després, perquè és una cosa que malauradament, 
per raons ics que siguin, segurament part de culpa de moltes coses que s’han fet mala-
ment, o alguna gent que no deu haver exercit bé les seves responsabilitats..., hi ha unes 
coses que estan posades més en qüestió avui en dia, i avui en l’actualitat. Per tant, la re-
flexió és molt pertinent. I jo crec que justament regular bé el conflicte d’interessos, si ho 
fem, ho hem de fer bé.

I justament també regulant i sent molt clars i sent molt honestos també amb la sortida, 
perquè al final si no es fa bé, es penalitza molt absolutament la sortida. I en posaré exem-
ples; una miqueta exagerats, però perquè s’entenguin, eh?, també alguns dels que he dit 
abans. Si jo sóc..., eh?, imaginem-nos que sóc diputat i estic a la comissió d’universitats, 
i tu, per exemple, has dit que hi hauria d’haver dos anys de carència respecte a la incom-
patibilitat respecte al que he fet, què vol dir? Que no podria ser... –pregunto, eh?–, no po-
dria donar classes a una universitat durant els dos anys següents? –pregunto. Si he sigut 
treballador públic i he regulat sobre l’Administració, sóc –ni idea– interventor o secretari 
d’ajuntament, i he participat en aquesta comissió de la llei de governs locals –que espero 
que la puguem veure aquesta legislatura–, què vol dir? Que després no puc exercir de se-
cretari-interventor, que és el meu lloc de feina?, per exemple? O, si sóc advocat, qualsevol 
llei en què hagi participat d’aquest país, no puc exercir la meva professió d’advocat?

Jo crec que, és a dir, hem de ser molt clars si volem regular-ho bé i volem ser sincers 
respecte a la societat; és que estem aquí un temps i que després deixem de ser-ho, però 
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també ens hem de poder guanyar la vida, tant en l’àmbit públic, si tinc un lloc que m’he 
guanyat per una oposició, com en l’àmbit també perfectament privat, i el mateix podrí-
em dir a l’Administració local. Dir molt clarament només dos anys de carència, doncs, 
hi ha d’haver una solució, perquè, si no, estem... És a dir...

El president

Diputat Casals.

Joan Ramon Casals i Mata 

...o portem molt malament la línia.
Sí; llavors –sí, que hauria d’acabar–, només la pregunta seria tots dos casos; llavors, 

és, per orientar-nos –com que les reflexions han estat molt interessants i algunes direc-
trius, clares–, quins serien..., si hi han marcs o països de referència correctes o que ens 
puguin servir que regulin bé tant el tema d’incompatibilitats com el conflicte d’interessos.

I també, com ja s’ha demanat, el tema justament que es deia del control a posteriori 
dels càrrecs electes, en aquest cas del Parlament.

El president

Bé; ja veuen, senyors Vintró i Sauret, que, a part d’agrair-los la presència aquí, els 
hem plantejat bastantes preguntes. Ens haurem de cenyir al temps que tenim; anem una 
mica –no gaire– desfasats, però cinc minuts per intervenció.

Si us plau.

Joan Vintró i Castells 

Molt bé, moltes gràcies. Bé, seguiré l’ordre dels intervinents. Evidentment hi ha 
algunes qüestions que han tractat diversos diputats o diputades. Pel que fa a la pri-
mera intervenció, de la representant de Ciutadans, que ha tocat el tema dels alcaldes 
i que és una qüestió que també ha estat suscitada per altres diputats, a veure, jo crec 
que diria, o potser estic equivocat, que hi ha una certa tendència contemporània, di-
guem-ne, a limitar les comptabilitats i a concentrar la màxima dedicació en els càr-
recs de representació pública, i més si, a més, alguns d’aquests càrrecs són de repre-
sentació executiva.

És veritat, com deia el senyor Coscubiela, que no és el mateix –i ho deia en el seu..., 
al debat de totalitat– l’alcalde de Sant Jaume de Frontanyà que l’alcalde de Barcelona, 
des del punt de vista..., però..., i que, per tant, no sé si aquí també es podria fer alguna 
modulació. Però jo crec que la tendència va cap aquí. Bé, això depèn també de tradici-
ons polítiques, de contextos polítics, d’història política de cada supòsit i, per tant, jo crec 
que hi ha factors a valorar en un sentit i en un altre. És cert que també l’aportació dels 
alcaldes a la via parlamentària es pot fer per mecanismes diferents, no? 

Ara, hi insisteixo, jo crec que és un debat, i és un debat que segurament s’ha de plan-
tejar; perquè sí que és veritat que hi ha una certa tendència contemporània a la màxima 
dedicació i a la dedicació específica. I, en tot cas, clar, el cas dels alcaldes no seria un 
d’aquells supòsits com els que vostè plantejava d’altres; els altres, tal com està regulat 
aquí, des del meu punt de vista molt encertadament, són sotmesos a autorització. Per 
tant, és el Parlament el que valora, en funció de l’activitat professional, de la dedicació 
que li suposa i de l’eventual conflicte o compromisos que pot tenir amb altres activitats, 
si dóna o no dóna l’autorització i en quins termes la dóna. No seria el cas de l’alcalde; a 
l’alcalde, se li dóna o no se li dóna; jo no dic: «Vostè, de cinc a sis»; no. Per tant, jo crec 
que no és equiparable, posant l’exemple que vostè feia.

Pel que fa a la qüestió dels conflictes d’interessos. Bé, la qüestió de conflictes d’inte-
ressos que han suscitat el senyor Pedret i el senyor Coscubiela i a veure... (adreçant-se a 
Joan Ramon Casals i Mata), i també vostè, jo crec que hem de tenir clar, com a mínim 
com està fins ara, que una cosa són les inelegibilitats –està molt clar, impossibilitat de 
ser elegit–, una altra cosa són les incompatibilitats –que impliquen que si un incorre en 
una d’aquelles causes automàticament ha de renunciar a una cosa o a l’altra, i, per tant, 
deixa de ser diputat, diguem-ho així, de por vida o..., «de por vida»..., de por legislatura– 
i una altra cosa són els conflictes d’interessos, que no conec, malauradament, la regula-
ció que se’ns presenta, però que jo crec que van en la línia d’afectacions puntuals, en el 
sentit que en una determinada circumstància un diputat es pot veure no en una circums-
tància d’incompatibilitat –perquè si fos d’incompatibilitat ja hauria de dir-ho i quedaria 
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fora–, sinó en unes circumstàncies que poden –en els termes que digui la regulació– 
modular, afectar, restringir, publicitar la seva circumstància de conflicte d’interessos. 
I que, per tant, és quelcom diferent de les incompatibilitats i que convé, des d’aquest 
punt de vista, deixar-ho separadament. 

La regulació actual del Reglament..., si no es canvia el Reglament, això és matèria 
d’una norma específica jo entenc que subordinada al Reglament. Jo entenc que és una 
norma jurídica, però subordinada al Reglament; per tant, que no pot contradir el Regla-
ment; que el pot complementar. És a dir, aquest Parlament va ser pioner a carregar-se 
les normes interpretatives i supletòries, i ara ha sigut innovador creant una cosa a què 
direm «les normes complementàries del Reglament», una de les quals seria aquesta del 
codi de conducta. Per tant, és una norma jurídica, que l’aprova una comissió –que no 
l’aprova el Ple, que no requereix de majoria qualificada–, que ha de concretar això, això 
dels conflictes puntuals d’interessos, però que en cap cas pot contradir el Reglament.

Seria millor fer-ho d’una altra manera? Bé; a veure, fer-ho d’una altra manera vol-
dria dir potser posar-ho en el Reglament. En la meva perspectiva –que, hi insisteixo, no 
és, diguem-ne, veritat revelada ni teològica–, en el sentit que jo crec que les qüestions 
de dret parlamentari on s’han de regular és en el Reglament del Parlament, jo ho regu-
laria en el Reglament del Parlament en general tot; sense perjudici d’una complemen-
tarietat, si cal. Però bé, hi ha una certa inèrcia que inelegibilitats i incompatibilitats es 
regulen conjuntament en una llei; el Reglament diu alguna cosa i ara hi afegim aquesta 
norma complementària. Bé, jo crec que, mentre estiguin regulats de manera clara els 
supòsits, m’agradarà més o menys un determinat marc normatiu, però tampoc m’hi 
oposaré allò (l’orador riu), de manera radical.

Pel que fa a les majories; bé, pel que fa a les majories, jo crec que puc estar equi-
vocat, però en tot cas em semblava pertinent introduir la discussió aquí. És cert, no hi 
ha llei electoral; però això és una part consubstancial de la llei electoral, i l’Estatut diu 
que la llei electoral requereix de majoria de dos terços. Per tant, bé, jo crec que és una 
qüestió que la volia traslladar perquè, en tot cas, vostès siguin conscients d’això, no? 
I, per tant, en aquest sentit crec que efectivament es pot escindir la llei electoral a tros-
sos, com si s’hagués fet la llei de la sindicatura –la llei de la sindicatura electoral que 
es va plantejar la passada legislatura–, bé, doncs, el mateix, no?, també és un contingut 
necessari de la llei electoral. I, per tant, des d’aquest punt de vista a mi em sembla que 
sí que requereix de majoria qualificada.

Les excepcions de la sanitat i la docència, sobretot... –les dues, eh?; no, ara, jo, que 
sóc docent, no vull ara aquí, diguem-ne, escombrar cap a casa meva. No; jo crec que hi 
ha dues possibles regulacions. Jo crec que la regulació que es fa aquí és oberta; en el meu 
parer, potser excessivament oberta; però, en tot cas, és igual el que jo pensi, en tot cas 
el que vull és, diguem-ne, atreure la seva atenció en el sentit que jo crec que aquí es fa 
una regulació oberta; que hi ha precedents en altres comunitats autònomes –per exem-
ple, al País Basc–, però que n’hi ha d’altres que no són així –per exemple, Andalusia, si 
no m’equivoco. 

Què vull dir amb això? Vull dir que la regulació oberta significaria que un metge de 
la sanitat pública o un professor d’institut, sempre que no ocupi càrrecs de direcció i de 
no sé quantes coses més, però sí que pugui fer classes o que pugui passar visita..., po-
dria fer-ho, seria compatible. Entenc jo, o vull entendre, que sotmesa a l’autorització que 
després més endavant es regula.

Bé, hi ha altres regulacions que diuen..., no contemplen la sanitat, i la docència no-
més la contemplen per a supòsits extraordinaris, és a dir, professor associat..., eh? Bé, 
són dues possibilitats. Jo el que vull és posar en relleu que aquí la que vostès contem-
plen és oberta. En els antecedents, diria, del mateix Reglament hi ha les dues –cito de 
memòria–: en un cas s’agafava més al model més restrictiu, uns altres a aquest mateix 
d’ara. Bé, per tant, simplement és una qüestió que volia posar en la seva consideració. 

Les preguntes que em feia la senyora García... A veure, en matèria d’inelegibilitats 
hi ha tota una part, que és l’article 6 de la LOREG, que és aplicable a totes les eleccions 
que es fan a Espanya. Partint de la base que aquí... Tot això, em situo en el marc vigent, 
no entro en altres escenaris possibles, en el marc vigent. Per tant, tot el que està a l’ar-
ticle 6 de la LOREG com a causes d’inelegibilitat –i com a causes d’inelegibilitat que 
també son causes d’incompatibilitat, aquestes–, això..., la llei electoral catalana pot fer 
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dues coses –o la llei aquesta pot fer dues coses–: una, agafar-les i reproduir-les totes –és 
una possibilitat, és el que fan els bascos–; o simplement dir: «Totes les causes d’inelegi-
bilitat de la legislació estatal són aplicables a Catalunya.» Perquè ho son. I aquí, llavors, 
regulem, que hi ha un terreny per córrer, les inelegibilitats pròpies: les dels membres del 
Consell de Garanties Estatutàries, les del d’aquí, el d’allà, d’institucions o organismes 
catalans.

Per tant, aquesta és la delimitació que es pot fer.

El president

Senyor Vintró...

Joan Vintró i Castells

Ja està, he acabat.

El president

Moltes gràcies. (Rialles.) Senyor Sauret.

Jordi Sauret i Pont

Bé; ara m’hi estaré una mica més d’estona que abans, perquè hi han diverses interven-
cions. Primer de tot, és cert que això surt perquè no tenim una llei electoral. Francament, 
no esperin a tenir una llei electoral per regular aquestes coses. Jo sóc molt pessimista que 
hi hagi una llei electoral; hi vaig participar fa deu anys i sempre ho vaig dir –no en pú-
blic–, i en públic sempre dius que hi haurà consens, però en soc molt pessimista. Si cinc 
partits no es van posar d’acord, mes difícil serà set, per tenir una majoria de dos terços 
al Parlament de Catalunya. Sé que queda molt malament, però és la meva opinió. Si hem 
d’esperar una futura llei electoral, tard. Per tant, qualsevol cosa que pugui donar transpa-
rència –és a dir, donar missatges clars a la ciutadania– ho podem deslligar del prorrateig. 
Perquè al final el problema –vam estar enquistats i estarem sempre enquistats– és quan-
tes circumscripcions, quants diputats per circumscripció; aquest es el tema; tota la resta, 
es posaran d’acord; amb això, ho veig molt difícil.

Per això totes les lleis electorals es fan en moments constituents, quan ningú té la cal-
culadora encara. Però en aquest moment..., home, si Catalunya fos independent d’aquí a 
un any, és una altra història, però en aquell moment. Però, per tant, em sona molt a excu-
sa dir: «Quan tinguem la llei electoral.» Perdoni’m, però com a ciutadà, quan ho veig des 
de casa, qualsevol cosa que posposin a una futura llei electoral catalana és perdre temps.

Per tant, si tenen interès viu a solucionar una sèrie de problemes, que sí que s’hi 
poden posar d’acord, facin-ho. I deixin estar allà el quid de la qüestió, que és quantes 
circumscripcions, quin prorrateig, com s’escullen; aquest és el tema, la part numèrica. 
Per tant, tirin endavant i no esperin a tindre una llei electoral, perquè si ho han de tenir 
quan tinguem una llei electoral catalana, serà complicat, crec jo.

Segon tema, els alcaldes. Des del meu punt de vista, jo no posaria cap obstacle en 
aquesta llista. Perquè justament m’ha semblat entendre, almenys per les intervencions 
que hi han hagut aquí..., i és normal, és lícit; com s’ha dit abans, és un tema polític, i, 
per tant, qui no té alcaldes lògicament demana que no n’hi hagi, i els partits que tenen 
alcaldes lògicament demanen que hi hagin, que hi siguin, perquè tenen tirón electoral, 
i ho veiem en totes les campanyes electorals. Però, això, des del meu punt de vista és 
aquell debat que dius: qui no en té lògicament no els vol utilitzar, però quan algun par-
tit té un alcalde potent el posa en primer lloc, en segon o en últim, i en qualsevol àmbit 
electoral; per tant, seria enganyar-nos, crec jo.

En tot cas, ja serà un tema si la ciutadania ho castiga o no ho castiga. I aquí veig 
una pregunta que m’han fet abans, si hi havia un clamor...; bé, clamors, per la majoria, 
tots aquests càrrecs que vostès han posat aquí, clamor, perquè aquests senyors hi siguin 
o hi deixin de ser, clamor no n’hi ha; perquè no, no hi és. El que sí que hi ha és l’acu-
mulació de càrrecs, i això la gent avui ho castiga molt; ho castiga molt per aquella sen-
sació –ni que no cobrin, és igual–, la sensació que diu: «Veus? Aquests volen ocupar-ho 
tot.» Per tant, és bo una persona un càrrec; això és bo. 

Una altra cosa és en termes electorals, estrictament, dels alcaldes; els alcaldes poden 
tenir un cert tirón, però això al partit li pot anar en contra, també. Quan fem demoscò-
pia, què ens trobem? Que si l’alcalde en qüestió és capaç de traslladar a la seva opinió 
pública que ve aquí, al Parlament de Catalunya, per defensar els seus interessos locals, 
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això, aquest alcalde guanya. Quan, en canvi –que alguns alcaldes es passen moltes ho-
res aquí–, en l’opinió pública del seu àmbit local es crea la sensació que va allà per fer 
mèrits polítics, perquè això de l’alcaldia és poc –que, això, les oposicions sempre els ho 
diuen, no?: «A vostè, se li ha fet petit el poble.» Per tant, és un tema que, més que regu-
lar-ho, ja se’l trobaran en tot cas cada partit i com ho vénen.

Però, potser, d’entrada, el que els alcaldes hi siguin; però si no són capaços de 
capitalitzar que treballen per l’interès del seu poble, o la seva comarca, l’elector el 
castiga. I aquí aniríem a un tema de..., perquè això ens porta també a la confecció de 
llistes electorals, que quan vàrem fer la proposta de la llei electoral hi havia un tema, 
que ja en aquell moment demanaven que hi haguessin primàries. Bé, poden haver-hi 
primàries, però –fins i tot per norma, hi poden haver primàries–, al final, jo entenc 
que el cos electoral que pot participar en unes primàries d’un partit tampoc no pot 
designar tota la llista, entenc jo. I en tot cas, ni que ho facin; és igual; els que surtin, 
sortiran. Però sempre..., és a dir, que hi hagi unes primàries internes que escullin els 
millors tampoc no és garantia d’incompatibilitats després. I aquí hi vaig... –per tant, 
al tema alcaldes crec que m’he posicionat clarament, que hi siguin, però en tot cas 
que ho sàpiguen capitalitzar–, i en tot cas anem a la pregunta que m’han fet diverses 
persones aquí, és a dir, podem vetar aquella...? No, no; evidentment si un partit ha po-
sat aquella persona en una llista –per tant, ha superat totes les incompatibilitats possi-
bles, i ni que tingui interessos de lobbys, etcètera, tothom en tenim, podem tenir inte-
ressos–, si aquella persona surt escollida, és diputat a tots els efectes.

Una altra cosa és –que és el que jo deia, que potser no m’he expressat bé–: aquest di-
putat, d’aquests 135, pot fer qualsevol cosa? Home, d’entrada, jo diria, no hauria de poder 
fer-la, en tot cas ho he de demostrar. I aquí anava al model anglosaxó; no n’hi havia ma-
jories qualificades com a la cambra americana, però com a mínim una majoria simple, 
però com a mínim... Ara imaginin-se vostès que... I quin és el meu univers? El meu uni-
vers, que se’m demanava, seria: consellers, per descomptat; cap de gabinet, una perso-
na, una figura molt important, i directors generals. Només aquests. Segurament podríem 
buscar-ne més; però aquests, Déu n’hi do, que cadascun d’aquests hagués de passar per 
alguna comissió –no m’imagino tampoc el Ple del Parlament, els 135, però una comissió, 
o que hi hagi... proporcionalment–, que hi hagi de presentar els seus mèrits –professio-
nals, és a dir, escolti, simplement, no és cap cosa–..., i que es pugui, per tant..., se’l pugui 
qüestionar. Lògicament, no podem demanar majories qualificades, perquè seria com fer 
una moció de censura al Govern que potser no té, però sí una majoria simple, que es pot 
basar en abstencions.

Però com a mínim, què vol dir? Que la cambra catalana sabria..., donaria l’okay, no 
només als consellers, sinó als caps de gabinet –importantíssima, aquesta figura– i als 
directors generals. Per tant, d’entrada, és un tema d’idoneïtat també; idoneïtat i transpa-
rència. Sabries perfectament aquella persona, doncs, a què s’ha dedicat. Això és una en-
trada, per entendre’ns, a posteriori, no per entrar a aquesta cambra –135 diputats aquí no 
podem..., si els partits els han escollit i compleixen la llei que hi hagi en aquell moment, 
endavant. Però la pregunta és: aquesta persona, sabem de quins sectors ve? Sabem quins 
lobbys li han pogut donar suport? Sabem...? eh? I, per tant, si ho sabem i aquesta comis-
sió li dóna l’okay, endavant.

El tema de les sortides és més complicat. Jo també entenc... Quan dic una carència 
de dos anys, és, com deia abans, en llocs directius, està clar; un metge pot entrar... Però 
la... Segurament aquí s’hauria de crear alguna comissió per buscar aquestes carències; és 
a dir, no qualsevol metge pot..., no poder exercir, no qualsevol... Però sí que si, fruit de la 
teva activitat, has beneficiat o has col·laborat en una sèrie de sectors, fins a quin punt –s’hi 
haurà d’establir el llindar–, fins a quin nivell pots incorporar-te de seguida.

I aquí anava també en una cosa que hem dit abans, que no me l’han preguntat a mi, 
però va lligada amb això, quan es deia: «Una persona que té participació en una em-
presa, d’entrar on..., hi ha de ser o no hi ha de ser.» I es deia aquí si ha de ser majoritària 
o no majoritària. Jo crec que simplement s’ha de saber el percentatge; perquè, clar, jo 
puc tenir un 25 per cent, no sóc majoritari i, per tant, puc anar colant; però el 25 puc ser 
jo, l’altre 20 per cent pot ser, doncs, un soci meu, un altre 20, la meva parella i al final... 
És a dir, això de posició majoritària o no: quan és minoritària, que tu no tens capacitat 
d’influir? Perquè si tu tens un 20 per cent d’una empresa, no tens la majoritària, pots 
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passar per sota tots els radars, però en canvi pots estar beneficiant aquella empresa, 
però no tens la majoritària.

Per tant, jo no entraré tant en percentatges, sinó justament ja ho aconseguiríem amb 
aquesta comissió prèvia; és a dir, aquesta persona que vol ocupar un lloc de director ge-
neral, que el partit, que el Govern el proposa per ser director general de no sé què, doncs, 
escolti, aquí, en seu parlamentaria, sabem exactament què té aquest senyor, què no té, i 
segurament alguns directors generals, algun cap de gabinet és possible que potser no pas-
sessin tots aquests criteris, que dèiem, de transparència. L’opinió pública ho ha de saber.

Bàsicament. Ah, i països de referència. No venia preparat en aquest moment com a 
país de referència, però jo buscaria Amèrica i Alemanya. Alemanya és un bon model, 
també perquè quan s’ha parlat de llei electoral catalana no és el que proposàvem en el 
document en el seu moment, la comissió d’experts, però al final he anat veient que és 
el que generava més consens. Després es posaven en desacord vostès amb com fer el 
compte, si fer-ho per Länder o circumscripcions provincials o a nivell nacional de Cata-
lunya. Aquí novament tornem al mateix, no es posaran d’acord, és molt difícil, a comp-
tar com es treuen els diputats. Però deixant de banda la part numèrica de com s’escull el 
diputat en concret, jo sí que em basaria més en el model alemany de a veure què estan 
fent, per aquestes sortides. Perquè estic d’acord que les sortides s’han de poder regular, 
només faltaria; és a dir, si no, la política és un vedat tancat. 

Però, hi insisteixo, una vegada vostè té l’acta de diputat, el partit l’ha col·locat, 
està molt bé; però potser vostè no és l’idoni per a qualsevol de les activitats de molta 
confiança del Govern.

I jo crec que he contestat les coses que m’he anat apuntant.

El president

Doncs, li agraïm..., bé, els agraïm les seves intervencions, els seus aclariments; se-
gurament ajudaran a fer una llei millor.

Gràcies per la seva compareixença avui aquí. I si us tornem a necessitar, el Parla-
ment us tornarà a cridar.

Si us sembla, fem dos minuts de recés per donar..., per dir adéu i la benvinguda als 
nous compareixents.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i un minut i es reprèn a un quart de cinc 
i cinc minuts.

El president

Bé, doncs, reprenem la sessió, diputats i diputades, eh?
Benvingut el senyor Rivas, vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Demo  

cràtica, eh?; l’acompanyen el senyor Soto Valle, secretari general, i el Francesc Fernán-
dez. I també benvingut el Rafael de Yzaguirre, de l’Associació Catalana de Municipis.

Si us sembla, doncs, reprenem la sessió. Tindran uns torns d’intervenció de deu mi-
nuts per part de cadascú, després hi haurà unes intervencions de cinc minuts per part dels 
grups parlamentaris i vostès disposaran, també, de cinc minuts pels aclariments, dubtes o 
respostes que hagin de fer a les preguntes que els puguin fer els diputats i diputades.

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació 
dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes 
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya

353-00094/11

Eduard Rivas, si vol començar, si us plau.

Eduard Rivas Mateo (vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern 
i Innovació Democràtica de la Federació de Municipis de Catalunya)

Bé, bona tarda. Primer de tot, agrair la invitació per part d’aquesta comissió del 
Parlament. Sempre és d’agrair que es vulgui escoltar la veu dels ens locals i avui trac-
tem una proposició de llei que és veritat que ens afecta de forma una mica indirecta, els 
ajuntaments, però no del tot, i jo crec que és important que si es fa una bona normativa 
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a nivell del Parlament, diguem-ne, una normativa que sigui «exemplar» –ho fiquem en-
tre cometes–, doncs, de ben segur, segur que serà aprofitable per les corporacions locals 
per poder avançar respecte a aquests temes, que també és una tasca que tenim pendent. 
Donada la limitació de temps, ara, a l’acabar la sessió, li farem entrega, a la presidència, 
del document detallat de la nostra posició; per tant, la podrà veure.

I pel que fa al món local, bé, ja, ho suposo, ho sabeu, quan parlem d’inelegibilitats, 
incompatibilitats i conflictes d’interessos a nivell local, igual que també passa en el cas 
del Parlament, doncs, tenim una normativa que en el cas nostre jo crec que encara és 
més accentuada, és més precària, insuficient i, ara mateix, atomitzada.

L’exemple, jo crec, més paradigmàtic és l’article 175 de la Llei reguladora de bases 
del règim local, que va fent referències constants a altres normatives i a altres estaments, 
i, per tant, creiem que la proposició de llei de la qual parlem, doncs, diagnostica un pro-
blema clar a què hem de donar solució. I, per tant, us felicitem per l’encert de tractar 
aquesta qüestió; una qüestió que també queda –i ja després en parlarem– també molt lli-
gada a la llei electoral, que des de fa anys debateu en aquesta casa i que malauradament 
no hem pogut concretar, i que mostra ara mateix que tenim un buit normatiu que, a la 
vegada, com a conseqüència, doncs, en genera inseguretat jurídica, si bé és cert que el 
Reglament de la casa, del Parlament de Catalunya, sí que fa un esment concret de tots 
els temes d’aquests àmbits. Per exemple, el Reglament del Parlament, en el seu article 16, 
doncs, ja parla d’aquestes qüestions, dels conflictes d’interessos, i en l’article 15 també es 
fa referència a les regles de conducta.

I una qüestió que lliga directament amb la Llei de transparència, la Llei 19/2014, 
que es va aprovar aquí el 29 de desembre, i que parla d’una qüestió que ens queda 
pendent, o que us queda pendent en aquesta casa, que és aprovar aquest codi de con-
ducta, doncs, que a falta d’una normativa pròpia hauríem d’avançar, diguéssim, cap a 
l’autoregulació que un codi de conducta ens podria proporcionar i que, per exemple 
en el món anglosaxó, ja hi ha una tradició al respecte. I podríem avançar sobre casos 
de conflictes d’interessos tant previs com durant el mandat d’un diputat, diputada i 
també a posteriori.

El que com deia, eh?, que aquest codi de conducta encara el tenim que ens falta. 
Per tant, en tenim un doble buit, eh?: ens falta regulació pròpia i per altra banda tam-
poc hem avançat cap al camí de l’autoregulació. Per tant, com a conclusió, la necessitat 
d’aquesta proposició de llei, doncs, és més que òbvia i, per tant, oportuna i necessària. 
Per tant, felicitem la comissió que treballi això.

Com deia, l’afectació al món local és potser indirecta, però és veritat que el moment 
que vivim i les exigències ciutadanes que ara mateix tenim, doncs, ens fan avançar al 
respecte. I, com dic, des del món local i des de la Federació de Municipis veiem amb 
interès aquesta proposició de llei també per poder veure, després, per si cal, que en els 
nostres ajuntaments respectius hi puguem avançar. Per tant, no podem restar indiferents 
respecte a aquests debats que esteu tenint.

Aprofitarem l’avinentesa, com a món local, per demanar una qüestió que tenim 
també pendent, que és la necessitat d’aprovar un marc normatiu local que resolgui les 
qüestions, doncs, de les mancances que tenim amb la legislació bàsica en el món lo-
cal, sobre incompatibilitats i conflictes d’interessos, també, en el nostre entorn. Dir-
vos que per part de la Federació de Municipis estem intentant avançar al respecte, 
volem treballar i estem treballant en la redacció d’un codi de conducta tipus que ens 
permeti, doncs, als ajuntaments desenvolupar una mica la Llei de transparència, no? 
Per tant, si els legisladors catalans, en aquest cas vosaltres, també ens feu una ajuda 
en aquest pas serà determinant, doncs, la nostra feina.

Entrant més al contingut de la proposició de llei que avui parlem, podem dir que for-
malment no veiem problema per tractar la matèria d’incompatibilitats i conflictes d’inte-
ressos –fora del que, diguéssim, estableix la llei electoral, que es preveu en l’article 56.2 
del nostre Estatut–, entenent que no té una connexió directa amb la matèria de règim elec-
toral. Però tenim més problemes quan parlem dels cassos d’inelegibilitat, que si ho com-
parem, en aquest cas fent un exercici de política comparada, amb l’Estat, veiem que és 
una matèria que està reservada a llei orgànica i que beu directament, doncs, també de la 
concepció d’un sufragi passiu. Per tant, és una qüestió que suposo que els serveis jurídics 
de la casa també podrien delimitar una mica i dir què opinen al respecte.
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Entrant al contingut material, tres qüestions ràpides. La proposició de llei introdueix 
en el seu enunciat l’expressió «conflictes d’interessos». Tot és una..., està bé, però creiem 
que després, internament, es tracta de forma tangencial; per tant, potser es pot desple-
gar una mica més o, en tot cas, potser ho podem entendre més com un concepte que ja 
quedaria interioritzat.

I després entenem, i ens sembla bé –després hi entraré amb més detall–, doncs, que 
la proposició de llei opta per un model, en aquest cas, d’acumulació, d’acceptació de 
càrrecs representatius locals també amb la condició de parlamentari.

I en tercer lloc, parlant de causes d’incompatibilitat, doncs, aquí creiem que és ade-
quat. Especialment fa referència, aquesta proposició de llei, als directius de l’Adminis-
tració local i al seu sector públic, i aquí farem algunes mencions, precisions concretes 
també a la vostra consideració.

Abans d’entrar en tot això, sí que creiem important parlar un moment breument dels 
diferents models de determinació d’incompatibilitats parlamentàries que tenim, i, el 
primer, ens surt la pregunta de totes les preguntes, és a dir, fins a quin punt és raonable 
l’acumulació de càrrecs representatius, ja sigui a l’ajuntament com al Parlament. No dic 
re nou, suposo que és una qüestió que parlem, des del carrer.

Evidentment, fins ara mateix, al Parlament de Catalunya, aquí, a nosaltres se’ns 
plantegen tres escenaris simples, però evidentment molt complexos després en el seu 
debat. El primer seria parlar de plena compatibilitat; al segon, parlaríem d’una incom-
patibilitat que aniria lligada en funció d’un exercici de determinats càrrecs locals, i al 
tercer, doncs, una plena incompatibilitat.

Com dèiem abans, entenem, doncs, que la proposició de llei parla d’una compati-
bilitat. Dir-vos que per part de la Federació de Municipis no tenim ara mateix una po-
sició definida i definitiva al respecte, perquè són models simples però complexos en el 
seu debat; tots tenen avantatges i inconvenients. No ens sembla malament el que plan-
teja la proposició de llei, i després també són conceptes que vénen avalats per la doc-
trina de la jurisprudència del Constitucional, doncs, que és una legitimació que té el 
legislador, el fet de decidir un model o un altre.

De nou, si comparem amb la resta, doncs, de l’Estat veiem que segons les comunitats 
autònomes que parlem hi ha una doctrina o hi ha una altra, si bé és veritat que són pocs 
els que han intentat restringir o limitar aquesta duplicitat de càrrecs. I ara, que recordi, 
em sembla que Andalusia ha fet un pas sobre això i diria que el País Basc també. Per 
tant, si la proposició de llei entra en un model, doncs, de compatibilitat, entenem que és 
tasca vostra, i ho veiem bé, com a Federació de Municipis, i també ho comparem i ve-
iem que és una pràctica estesa en el marc normatiu comparat de l’Estat.

Hi ha una qüestió interessant, també va lligada a la legislació vigent, doncs, que és 
quan parlem de la dedicació, diguéssim, exclusiva, absoluta dels diputats que tenen a la 
casa, la qual cosa no implica una incompatibilitat funcional amb un càrrec de regidor 
d’alcalde, però sí retributiva, també entenent... I, per tant, ens sembla interessant, com a 
mínim, mencionar-ho.

I ara sí que entrem en l’articulat 2 –l’article 2–, que fa referència més als ens locals. 
I aquí sí que parlem de dos casos. En primer lloc, quan parlem de la lletra c de l’apartat 
quart de l’article 2, que parla d’un cas d’incompatibilitat en aquells casos, quan diem 
dels «directors generals de» –i cito, eh?, literal– «l’Administració pública local i càrrecs 
que hi exerceixin una funció assimilada». La noció de «director general» s’aplicaria, 
entenem, només als titulars d’òrgans, de directius, de municipis de gran població, que 
és l’article 130 del títol desè de la Llei de bases, i això a Catalunya, per tant, seria només 
l’Hospitalet de Llobregat, per ficar una qüestió.

I després, quan això ho assimilem i, valgui la redundància, parlem que exercissin una 
funció assimilada, potser veiem que l’expressió és una mica oberta i que caldria delimi-
tar-la. Llavors, aquí podem trobar dues solucions que proposem i és que parlem, doncs, 
que la incompatibilitat s’apliqui en aquells casos a càrrecs directius de lliure nomena-
ment –per tant, que l’Administració pot posar i treure; de confiança, per entendre’ns– o 
que directament remeti a l’article quart de la Llei de transparència de la casa, que abans 
també en feia esment, a la Llei 19/2014. Això és una qüestió.

L’altra qüestió és sobre la lletra d, també apartat 4 d’aquest article 2, quan parlem 
–i també cito– d’una incompatibilitat en els casos de «presidents, directors generals, 
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gerents i qualsevol altre càrrec de lliure designació en organismes autònoms o socie-
tats públiques locals». Aquí se’ns planteja un problema, i és que la presidència d’aquests 
organismes normalment són alcaldes o electes locals, amb la qual cosa, si prèviament 
entenem que hi ha un principi de compatibilitat entre ser diputat del Parlament i càrrec 
electe local, doncs, entenem que aquí hauríem de reflexionar una mica al respecte i, per 
tant, tenir una visió més àmplia sobre aquesta qüestió.

I després una qüestió més semàntica, però no menor, que quan parlem de «lliure 
designació» potser el millor és parlar de «lliure nomenament», per no confondre-ho 
amb el procediment de provisió de llocs de treball de l’Administració, entenent que 
es fa referència a llocs que s’ocupen, diguéssim, de confiança.

Amb tot això, i creiem que és positiu, quan hi han casos d’aquest tipus veiem ade-
quat –els ajuntaments també la fan–, doncs, que es faci una sol·licitud, una tramitació de 
compatibilitat, que és també, com dèiem abans, el que preveu el Reglament del Parla-
ment de Catalunya i, per tant, creiem que això és positiu.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) I acabo, 
molt breument –justament estava acabant, president–, fent una menció, de nou, doncs, 
que si es poden tenir presents les demandes que tenim, històriques, del món local de te-
nir també un marc jurídic que ens aclareixi una mica el camp de joc sobre aquesta qües-
tió. Per tant, una llei catalana de governs locals ens és molt necessària i seria molt ben 
rebuda i agraïda.

I reiterar de nou l’agraïment per escoltar la nostra veu aquí al Parlament.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rivas.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats 
i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya

353-00095/11

Ara li tocaria el torn d’intervenció al senyor Yzaguirre.

Rafael de Yzaguirre i Pabolleta (secretari general adjunt de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques)

Moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair que se’ns possibiliti, doncs, escoltar 
l’Associació Catalana de Municipis quant a entitat municipalista que representem a més 
de mil ens locals.

I en aquest sentit, la nostra intervenció anirà en base a tres línies argumentals: una, 
sobre un punt de vista teleològic, és a dir, la finalitat d’aquesta norma; la segona, sobre 
un punt de vista procedimental, i la tercera, sobre un punt de vista més aviat substantiu.

Des d’un punt de vista teleològic, veure quina és la finalitat, l’objectiu d’aquesta nor-
ma, se’ns assenyala que és unificar en un sol text legal totes les disposicions que regu-
len els règims d’incompatibilitat i de conflictes d’interessos dels diputats i diputades del 
Parlament, i que es tracta d’oferir claredat i seguretat jurídica.

Des d’un punt de vista generalista, com a Associació Catalana de Municipis faríem 
una valoració positiva, si bé creiem que és discutible que amb aquesta llei, diguéssim, es 
reguli només el que és una part del que hauria de ser un tot, que és una llei, la llei elec-
toral. En aquest sentit, creiem que, tot i que es vol regular, compatibilitzar, allò propi 
seria fer-ho amb la llei marca, amb la llei general, i no en el capítol que avui conside-
rem. Veiem positiu que es tracta d’unificar legislació dispersa, però creiem que s’han de 
regular molts més aspectes que el que és estrictament, doncs, el règim d’inelegibilitat i 
incompatibilitat.

Els municipis són governs locals i administracions de proximitat i en aquest sentit 
la primera porta a on, moltes vegades, s’adreça la ciutadania, i al nostre entendre és 
important regular la compatibilitat entre els càrrecs representatius locals i la condició 
de diputat. Nosaltres, sense excepció, sí que fem l’afirmació que creiem que és bo que 
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hi hagin alcaldes al Parlament. Nosaltres creiem que és bo que, diguéssim, les màxi-
mes autoritats locals hi siguin aquí; abans s’ha parlat de tradicions polítiques –bé, po-
dem parlar de tradicions polítiques, tradicions jurídiques, tradicions culturals–, però 
per a nosaltres és una garantia, com a entitat municipalista, a l’hora d’elaborar les lleis.

Doncs, qui ha tingut una tradició de mandat local sap millor que ningú el que signi-
fica preservar l’autonomia local, sap millor que ningú el que pressuposa regular sobre 
un bon sistema de finançament local i, sobretot, sap millor que ningú –perquè moltes 
vegades les administracions locals ho hem patit– que s’aproven lleis que impliquen obli-
gacions per als ajuntaments sense tenir garantit el suficient finançament per fer front a 
tot un seguit, doncs, d’obligacions, ho torno a dir, que vénen de lleis sectorials, però en 
les quals no se’ns garanteix el finançament, o s’utilitza una clàusula genèrica que diu 
«en funció de les garanties pressupostàries», no?

En aquest sentit, creiem que és bo, doncs, que hi siguin els electes locals, eh?, sense 
expressar cap tipus de limitació, que puguin ser-hi en aquesta cambra parlamentària i 
en qualsevol altra.

Amb relació a altres aspectes objectius i procedimentals, s’ha expressat abans, per 
part del doctor Vintró. Nosaltres ens referíem a l’article primer; les coses d’inelegibilitat 
s’expressen a l’apartat segon b, el tema que són inelegibles membres del Tribunal Cons-
titucional i magistrats, jutges i fiscals en actiu. Al nostre parer, com a tècnica legislati-
va caldria ja entendre-la inclosa en l’apartat anterior a l’establert, que són les persones 
afectades per alguna de les causes que determina la legislació de l’Estat. En aquest sen-
tit, creiem, doncs, que no s’hauria de concretar, perquè ja existeix una referència al que 
és el marc vigent.

Amb relació a l’apartat 4, referent a inelegibilitat de persones no censades en algun 
dels municipis de la circumscripció, ens plantegem si és estrictament necessari, si cal 
fixar aquesta limitació. En definitiva, un dels nuclis pels quals s’aproven o no s’aproven 
les lleis electorals és per la delimitació dels perímetres de les circumscripcions. I aquí, a 
veure, sí que és veritat que, en principi, doncs, bé, hi han circumscripcions provincials, 
circumscripcions més nacionals; fins i tot, ens trobem amb paradoxes, des del punt de 
l’heterogeneïtat del món local, de municipis que es troben en una comarca que pertany 
a Barcelona i pertany a la Diputació de Girona, des d’un punt de vista provincial, no? 
Creiem que, en definitiva, pel que fa referència, doncs, al tema de les circumscripcions, 
és un debat que, si bé no és necessari, ni caldria fixar-lo en aquest punt. Té tota la lògica, 
pel que implica que és una demanda també social –no únicament de transparència– so-
bre la gestió dels afers públics o sobre rendició de comptes sobre la gestió que es fa dels 
afers..., sinó també sobre la necessària proximitat del diputat als seus electors; en defini-
tiva, a la gent, doncs, que el voten.

Finalment, entrant en altres temes més substantius, com... Jo vaig passar també 
abans al company de la Federació de Municipis, amb el qual, bona part, les subscrivim, 
algunes de les argumentacions. Creiem que cal deslligar el que podem dir «el règim de 
dedicació» i el que implica de retribucions econòmiques, com a conseqüència de pres-
tar unes determinades funcions. Ja sabem que és una expressió que també s’utilitza a la 
LOREG i que forma part d’aquesta tradició política i jurídica, però al nostre entendre el 
tema que una persona sigui diputat és perfectament compatible amb ser alcalde, i vice-
versa. Una altra qüestió és el tema de quin és el règim retributiu, que, en tot cas, el que 
no es pot percebre són dos sous, i, en tot cas, són les assistències o les dedicacions en 
funció de la real i efectiva dedicació...

Una altra qüestió que ens ha suscitat un comentari és, a l’apartat 4, lletra d d’aquest 
article, quan s’assenyala com a incompatibilitats l’exercici o la presidència d’organis-
mes autònoms o societats públiques locals. Creiem que a nivell municipal, a nivell local 
–evidentment el nostre món local és molt heterogeni, hi han municipis de molt variades 
extensions geogràfiques i de poblacions– no és gens infreqüent que a vegades l’alcalde, 
doncs, sigui el president del patronat, d’una fundació –d’un patronat d’esports, d’una 
fundació cultural–, fins i tot, a vegades perquè en els darrers temps s’han creat audito-
ris, o s’han creat..., i s’han gestionat mitjançant societats locals, societats limitades, les 
quals, qui les presideix, és l’alcalde, no?

En aquest sentit, doncs, creiem que no s’hauria d’incloure aquesta regulació, perquè 
és perfectament lògic, i fins i tot m’atreveixo a dir legítim, que presideixi el patronat local 
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d’esports, la fundació cultural o una societat mercantil, que gestioni auditoris culturals o 
l’esportiu, i, a més a més, perquè en bona part, bona part de la representació del plenari 
també en forma part, dels consells d’administració de les juntes directives. 

Pel que fa a l’apartat cinquè, on s’indiquen les activitats que són compatibles amb 
la condició de diputat, nosaltres expressem –i així ho diem ara– que ens agradaria que 
figurés expressament la compatibilitat de ser regidors i alcalde, ser conseller comarcal, 
ser president de consell comarcal, diputat provincial o president de diputació provin-
cial o consell de vegueria, perquè ens agradaria que figurés expressament la condició 
que un càrrec electe local, doncs, pot formar part, com a diputat, d’aquest Parlament. 
I, en tot cas, que es reguli la qüestió de la vessant retributiva econòmica en funció de 
les activitats, o les indemnitzacions; que això es faci. Des de l’Associació Catalana de 
Municipis, nosaltres creiem que suposaria un reconeixement explícit a la participació 
dels càrrecs electes locals en la seva condició de diputat.

I acabo, finalment, fent una mica també meva la necessitat que ha expressat, doncs, 
el meu company, que es pugui regular tot el que faci referència a la llei de governs locals. 
En aquest Parlament necessitem un codi local, necessitem també –perquè no dir-ho– un 
codi de conducta local. I, bé, crec que, a més a més, estem fent, les dues entitats, iniciati-
ves conjuntament en aquest sentit; recentment ens vam reunir amb representants del Con-
sell d’Europa i volem treballar tot el tema de l’ètica local com una de les obligacions que 
els càrrecs electes locals, doncs, també han de tenir en l’exercici de les seves funcions. 

Moltes gràcies i a la seva disposició.

El president

Gràcies per ajustar-se al temps i gràcies per les intervencions. Ara li toca..., la veu 
als grups parlamentaris; pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Esperanza..., 
no, perdó; Lorena Roldán –perdona.

Lorena Roldán Suárez

Moltes gràcies, president. Donar les gràcies als compareixents, al senyor Eduard Ri-
vas i al senyor Rafael de Yzaguirre, per les seves intervencions. Bé, ha tornat a sortir el 
tema de la dispersió normativa, que comentàvem abans i que també comenta l’exposi-
ció de motius de la proposició de llei, i la manca d’aquesta llei electoral. Per tant, estem 
d’acord que realment ens hi hem de posar, a treballar.

Volia fer un comentari arran de comentaris que han sortit abans que, bé, aquesta 
dispersió normativa s’acabarà en el moment en què amb el procés constituent podem... 
Jo crec que Catalunya ja té competències per regular aquestes matèries, que Catalu-
nya és l’única comunitat autònoma que de moment no té llei electoral pròpia i que, per 
tant, no és un tema de competències, sinó és un tema de posar-nos-hi d’acord i que fins 
ara no n’hem estat capaços, tot i la insistència, per exemple, d’aquest grup parlamenta-
ri, que continuarem insistint en aquest tema.

Sí que és veritat que ja estem treballant aquí, al Parlament –s’ha comentat–, amb 
el codi de conducta que tenim sobre la taula i, doncs, que sobretot ens permetrà també 
donar més transparència en aquest sentit. 

Pel que fa a aquesta petició que feia el senyor Rivas sobre, bé, ajudar o donar un 
cop de mà amb el marc normatiu local, doncs, recollim aquesta petició i la tindrem em 
compte, i estem també a disposició vostra. 

I, bé, comentaven que hi havien com..., que no teníeu una posició definida respecte 
al tema de fins a quin punt es raonable l’acumulació de càrrecs, no? Nosaltres us podem 
donar el nostre punt de vista, que està molt clar; de fet, ho tenim als nostres estatuts. 
Nosaltres tenim prohibida l’acumulació de càrrecs, simplement perquè entenem que no 
t’hi pots dedicar al cent per cent a un càrrec si has d’acumular diferents càrrecs en altres 
administracions. I que, per tant, doncs, és millor, d’aquesta manera, el servei que pots 
oferir al ciutadà; que realment és la funció del polític, no?

Bé, també recollim aquestes correccions semàntiques i aquestes especificacions i les 
tindrem en compte a l’hora de, doncs, tenir el text definitiu d’aquesta llei. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Yzaguirre, bé, estem d’acord que s’han de regu-
lar més aspectes –com hem comentat– amb aquesta llei electoral, però de moment, com 
el que tenim sobre la taula és això, doncs, aprofitarem l’ocasió i intentarem que sigui el 
més complert possible.
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I, bé, en un punt en què no podem estar d’acord –com ja s’imaginarà–, doncs, és amb 
el tema sobretot del tema dels alcaldes, que ja ha sortit abans. Ho hem comentat, no?, 
nosaltres creiem que no és necessari que l’alcalde també formi part o estigui com a di-
putat al Parlament. I sí que es poden, doncs, articular mecanismes perquè hi hagi aques-
ta cooperació entre el món local i entre el Parlament, no? I, a més, bé, jo mateixa, com 
a diputada..., jo era regidora, abans d’entrar amb aquesta legislatura com a diputada, i li 
puc assegurar que les funcions que jo feia com a regidora es van veure afectades des que 
vaig entrar aquí com a diputada. I per això vaig deixar la meva acta i, de fet, la resta de 
companys que estaven de regidors, jo crec que coincidiran amb mi, no?; vull dir, no t’hi 
pots dedicar al cent per cent amb aquesta activitat.

Jo crec que en el moment en què estem, no?, que hi ha una desconfiança creixent per 
part de la ciutadania sobre el correcte exercici de les funcions dels representants polí-
tics, doncs, hem de donar exemple en aquest sentit i hem d’intentar atendre de la millor 
manera les necessitats dels ciutadans. I crec que una de les maneres, doncs, és dedi-
cant-te plenament al teu municipi o, en aquest cas, des del Parlament; que ja li dic que 
jo, com a diputada que vinc des de Tarragona, per mi, una de les prioritats és el món 
local i Tarragona com a ciutat, i, per tant, des d’aquí en defenso també els interessos, tot 
i no estar com a regidora. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Roldán. Diputat Pedret, pel Grup Parlamentari Socialista.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. En primer lloc, deixi’m agrair la seva compareixença avui aquí i 
l’exposició que han fet dels seus arguments i de la valoració que els mereix la iniciativa 
legislativa de què estem debatent aquesta tarda. He de dir que prenem bona nota de les 
seves consideracions, tant d’àmbit general com les que han especificat, fins i tot, el nú-
mero i la lletra de l’article; és molt d’agrair. 

Per tant, espero que en el treball successiu que haurem de fer, ja en ponència legis-
lativa, puguem acabar de, diguem-ne, fer l’ajustament fi d’aquestes qüestions que potser 
els trontollin més.

Cert, que, especialment des de la seva perspectiva –i és per això que estan aquí i, a 
més, és, diguem-ne, una de les qüestions que més han destacat–, és cert que una de les 
qüestions més sensibles pot ser aquella a què també s’ha estat fent referència per part 
del Grup de Ciutadans, que és la qüestió de la compatibilitat o no dels electes locals 
amb la dedicació al Parlament de Catalunya. 

Però també és cert que en aquesta llei electoral –que tots diem desitjar i que tots som 
absolutament incapaços d’acordar, al menys fins al moment–, aquest debat s’ha produ-
ït, i en el fons està més o menys reflectit en aquesta iniciativa, tal com havia quedat en 
l’últim moment dels treballs de la ponència legislativa, diguem-ne, sobre la llei electo-
ral, no? Per tant, és possible que estiguem reproduint debats que es van produir ja en el 
marc de la llei electoral.

I, bé, no estarà malament que, encara que sigui amb un abordatge parcial d’una tas-
ca més àmplia que s’hauria d’acabar de completar, almenys tinguem tractats aquests 
aspectes, no? –la qüestió de la inelegibilitat, la qüestió de les incompatibilitats–, amb 
els problemes fronterers que puguin tenir aquestes dues.

I per últim, la qüestió dels conflictes d’interessos, que és veritat, efectivament, que 
es toca de manera molt tangencial i pràcticament reproduïm, tal com que ja deia, el ma-
teix Reglament del Parlament de Catalunya. 

Com he fet abans amb els compareixents anteriors, els anuncio el que, de fet, ja deu 
estar als mitjans de comunicació, que és que la Mesa aquest matí ha donat a conèixer 
una proposta de codi de conducta que, en els seus articles 14 a 21, ve a regular la qües-
tió del conflicte d’interessos d’una manera que trobo, diguem-ne, interessant i que segur 
que haurem de debatre, però que, vaja, en tot cas no és en absolut tangencial, i, per tant, 
donarà peu a debat.

Abans he preguntat –aprofitant que tenia aquí un catedràtic de dret constitucional– 
si es considerava que l’encaix d’aquesta regulació del conflicte d’interessos en un marc 
com és un codi de conducta, doncs, es considera el més adequat o si es considera que 
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val la pena traslladar-lo a altres marcs, com pugui ser el mateix Reglament o, vaja, una 
norma de rang legal com la que s’està plantejant. 

En aquest cas els plantejo la pregunta respecte al codi de conducta local que vostès 
estaven plantejant; és a dir, a on el situarien? Eh? Estem parlant simplement de fer un 
codi de conducta més o menys consensuat que serveixi, diguem-ne, a títol orientatiu? 
O estem parlant de modificacions de la Llei municipal i del règim local de Catalunya? 
O si és que hi tenen pensat un encaix determinat, eh?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Diputada García, pel Grup Parlamentari del Partit Popular.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé; primer, agrair-los la seva compareixença i que ens obrin un 
altre meló, perquè estem amb el meló de les incompatibilitats i inelegibilitats i ens po-
sen vostès sobre taula, doncs, el tema del codi de conducta local, que jo crec que, vaja, 
això ens servirà també per saber que hi han aspectes que des d’aquí es podrien regular 
i millorar, no? 

Dit això, al marge de les opinions respecte de si els alcaldes han de participar o no 
de la vida parlamentària i de la cambra parlamentària on estem, també és veritat que hi 
han uns altres instruments i uns altres estris on els alcaldes o els regidors, sobretot els 
regidors comarcals, doncs, fan servir el seu posicionament i –el consell comarcal, per 
exemple, o els diferents consells comarcals– per tenir també possibilitat de reclamar, de 
reclamacions territorials, i fer-ho també mitjançant les institucions del Govern de la Ge-
neralitat i tenir una mica més de pes.

Si això fa que, tot i existir aquests consells comarcals, vostès tinguin l’opinió 
pràcticament unànime els dos que és bo que hi participin els alcaldes dintre de la 
tasca parlamentària i dintre del desenvolupament de tasques de diputat, o fins i tot 
d’altres càrrecs de responsabilitat dintre del Govern de la Generalitat, això significa 
també potser: obrim un altre meló? Significa també potser que els consells comar-
cals no funcionen com haurien de funcionar, per exemple? És pregunta, és només 
una pregunta.

Dos. Jo crec –no sé si ens ha quedat gaire clar, o no m’ha quedat a mi gaire clar– 
que al marge del tema de les incompatibilitats –el fet que es parli de possibilitat o no 
d’exercir funcions en l’àmbit privat perquè això podria ser una col·lisió amb un supo-
sat conflicte d’interessos, períodes de carència, que n’hem parlat abans que vostès ar-
ribessin–, no sé si he entès bé que, al cap i a la fi, al terme de la «inelegibilitat» dels 
càrrecs, també el marc normatiu és el que és, requeriria també d’una referència clara? 
Jo no sé si ho he entès bé, al senyor Rivas i al senyor Yzaguirre... –el senyor Yzaguir-
re, no–, al senyor Rivas, que ha parlat que hi ha una referència claríssima al que són 
els termes del no dret al sufragi passiu que ja vénen detallats a la LOREG, i que, fins 
i tot, qualsevol regulació que es fes també hauria de dependre d’aquest catàleg que ja 
està explicitat a la LOREG; si m’ho pot aclarir.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Diputada Casamitjana o... (Veus de fons.)

Marc Solsona i Aixalà

Anem fent torns. Solsona. Gràcies, president. Bé, benvinguts, gràcies per les interven-
cions. Un parell de cosetes, eh? Em sembla que la filosofia cau en què no hem de legislar 
a la contra; és a dir, el supòsit de legislar no ha de ser perquè un no pugui fer, sinó que 
hem de legislar a favor de qui pot fer millor les tasques idònies de la funció del càrrec 
electe, com, per exemple en aquests cas, de ser diputat.

La resta, la capacitat d’organitzar-se de cadascú, de cada regidor, de cada alcal-
de, en cas que ostenti la seva acta de diputat, es una qüestió, diguem-ne, d’equips, és 
una qüestió de capacitats, és una qüestió d’organització. I al final no és incompatible, 
perquè hi ha casos que, a vegades, hi ha regidors que són regidors, diputats i sena-
dors; pot passar. Per tant, és un tema de com organitzem les coses, eh?, cadascú pot 
tindre més o menys coses.
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El tema que ens provoca una miqueta de..., que hauríem de mirar d’aclarir i esme-
nar, perquè si no, pot ser perillós, és el tema que de facto el fet de ser alcalde et compor-
ta ser president de mancomunitats d’aigües, de patronats firals, de consorcis culturals; o 
sigui, hi ha una causalitat que no és voluntat directa del càrrec electe, sinó que és con-
seqüència de ser càrrec electe. Per tant, per això dic: si anem a legislar a favor, hem de 
legislar a favor sent sabedors que hi ha unes realitats, diguem-ne, organitzatives en el 
món local, eh?, que no són estrictament de voluntat política, que són les que van inhe-
rents en el càrrec, que tampoc no poden dissociar-se del que seria, després, en el règim 
d’incompatibilitats que pugui haver-hi a nivell successiu, no?

Jo penso que aquesta seria una manera, també, de veure que les normes..., quan jo 
dic això d’«a la contra», ho dic perquè vaig tindre la possibilitat, també, de ser dipu-
tat al Congrés espanyol, en el qual, quan se parla del tema de la Llei de transparència i 
quan se parla de diferents activitats..., i llavors dóna la sensació d’allò, d’aquella frase, 
no?, dius: «Cree el ladrón que todos son de su condición.» És a dir, a vegades, ens po-
sem, des del mateix càrrec electe, eh?, unes premisses i uns paràmetres que són moltes 
vegades molt més allunyats de la realitat operativa del càrrec electe que no pas el que en 
el dia a dia comporta en les seves funcions.

I això a vegades passa a l’hora que volem llistar i desgranar infinitat d’arguments, 
tasques, tasquetes, competències i etcètera, que fan que al final estem entrant en un bu-
cle que el mateix càrrec electe, pel sol fet de ser-ho, s’està, diguem-ne, excloent de po-
der fer quelcom més que no sigui càrrec electe. I, per tant, estem limitant que la funció 
de servei públic que fem els càrrecs electes..., doncs, l’estem restringint, perquè, llavors, 
molt poca gent podrà realment –podrà o voldrà– exercir la tasca d’alcalde, regidor, di-
putat, el que sigui, no? 

Per tant, el fet que vulguem fer aquest exercici de transparència molt contundent, 
que nosaltres hi estem d’acord, ha de provocar que la transparència sigui a favor de fer 
millor les coses, però no pot ser un element tallafoc d’impedir que gent amb capacitats, 
amb molt de bona predisposició, tingui problemes després; que la política no sigui un 
topall; ha de ser una oportunitat, mai un topall, a l’hora de poder fer una tasca en aques-
ta tasca pública.

I pel tema dels alcaldes, «alcaldes» és igual a veu territorial, a veu del món munici-
pal; no podem fer un parlament de Catalunya amb aquest «sense», excloent de facto el 
que seria una veu de primera magnitud, que és la veu del món local en el dia a dia. Per 
tant, s’aporten diverses perspectives, com hem dit abans; s’aporten diferents actituds, 
diferents veus, diferents apunts. I sí que és veritat que hi ha diferents òrgans, com po-
den ser les comissions de govern local, que poden ser..., també estan, són previs moltes 
vegades a les aprovacions de decrets o de lleis, però, aquestes comissions, després falta 
en la defensa del dia a dia, falta a l’hora d’aplicar-les, que som nosaltres els qui ho hem 
d’aplicar, doncs, que tinguem també que se’ns escolti en aquest sentit. Bàsicament, això.

Ah, i un tema: i llei electoral és igual a organització territorial, que també és un altre 
debat que també va inclòs i inherent a l’hora de parlar de com distribuïm les coses, si 
som en províncies, si anar en vegueries, si anem... És a dir, hi ha diferents condicionants 
que també hipotequen després allò altre, no?

El president

Gràcies, diputat. Si tenen a bé a contestar o aclarir els dubtes que li hagin pogut plan-
tejar els portaveus dels grups parlamentaris, senyor Rivas.

Eduard Rivas Mateo

Molt bé; moltes gràcies. Comentaré breument alguna pregunta explícita que hi ha 
hagut i alguna reflexió al respecte. Dir que comparteixo el posicionament de Ciutadans 
respecte a l’acumulació de càrrecs; és a dir, com, en aquest cas, diguéssim, més des d’una 
visió de partit que d’institució pública; perquè, clar, si parlem del concepte d’«acumula-
ció de càrrecs», a banda, ja el propi nom té una connotació negativa, diria.

El problema jo crec que és un altre. Estem en un sistema parlamentari, o en aquesta 
casa, en què podem trobar a faltar que hi hagi una incidència més clara i més directa 
del món local a la legislació que hi hagi al Parlament, potser. I, per tant, la pregunta 
no és si és compatible o no el cas d’uns càrrecs, sinó potser com fiquem a l’agenda que 
hi hagi el món local. Perquè, per exemple, si hi haguessin casos que poden haver-hi... 
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–podem fer una comparativa europea en aquest cas, eh?–, però si hi han casos que hi 
ha, diguéssim, un sistema d’alerta primerenca, en què una legislació que afecta el món 
local, com pot ser ara, que se’ns demana opinió..., però que se’ns demanés un dicta-
men, diguéssim, vinculant, doncs, pel que fa al món local, potser aquest debat de si és 
compatible l’acumulació de càrrecs o no, com a mínim la posició –i ara parlo evident-
ment en nom de la Federació de Municipis– la podríem tenir més clara; per no entrar 
en les qüestions de distància, de territorial i tot plegat, que implica una altra cosa, no? 
Per tant, sí al posicionament més de partit, diguéssim, interrogant-nos el que fa des-
prés el nivell institucional al respecte.

Pel que fa al Grup Socialista, parlava del model de..., llegia la notícia d’aquest matí 
de la Mesa, que aprovava el codi de conducta; ara justament, a l’acabar, me la feien arri-
bar; per tant, enhorabona, que la Mesa estigui sobre aquesta qüestió. 

I interessant, la pregunta que em feia el Ferran sobre el tema que estàvem treba-
llant, que deia, la Federació de Municipis, de fer un codi de conducta. Per part de la 
federació, estem fent un model tipus, per entendre’ns, per facilitar als ajuntaments, 
despleguem la Llei de transparència catalana, i després ja veurem si cada municipi 
creu o considera que se l’ha de fer, diguéssim, més seu, atenent singularitats que tin-
guin, municipals.

Però m’ha agradat la pregunta, perquè justament aquest divendres vam tenir reunió 
a la Federació de Municipis sobre Àmbit de Bon Govern. Va venir una persona interes-
sant, la Begoña Román –no sé si la coneixen–, per parlar d’ètica pública i política, i va 
sortir aquesta qüestió. Jo li vaig fer una pregunta al respecte, de fet, dic, perquè va ser 
una persona d’allò de... –potser us pot ser d’interès–, i li vaig fer una pregunta al respec-
te, de dir: com entens un codi de conducta? Com una cosa freda, més reglamentària? 
O com una cosa més candent, fins i tot podríem dir biològica, que reguli o que copsi la 
realitat municipal, però també d’un relat polític, municipal i tot plegat.

I finalment ella parlava d’un model mitjà; a dir: no, no; que reguli; que per això he 
dit... –he començat pel final, Ferran–, dient que reguli les qüestions, diguéssim, fredes 
que toquen, reglamentàries, però que si hi han qüestions, que cada municipi s’ho ha de 
fer seu, doncs, que s’ho faci.

Per tant, jo entenc que, el Parlament, si avancés cap a una legislació que clarifiqui 
quin ha de ser l’enquadrament, el marc normatiu jurídic del govern local, doncs –com a 
mínim una base de quin hauria de ser un codi de conducta, també per a càrrecs locals, 
tota la qüestió d’incompatibilitat i tal, un mínim minimorum–, seria més que benvingut.

Per part del Partit Popular, parlava del tema de inelegibilitats i lligat a la LOREG. 
Nosaltres fèiem una analogia, diguéssim, amb l’Estat, i el que deia, la qüestió del rè-
gim electoral..., és a dir, dues coses: a nivell català, tenim una mancança material de 
què fa l’Estatut en delimitar totes aquestes qüestions. Si ens guiem pel que ha fet en 
aquest cas l’Estat, veiem que en l’article 70 i 81 de la Constitució, sí que s’entén que la 
inelegibilitat i la incompatibilitat formen part de forma explícita del que s’entén per 
«règim electoral general».

I, per tant, si ho comparem, entenem que la normativa sobre inelegibilitats, hau-
ria de ser part del desplegament de l’Estatut, i, per tant, l’aprovació hauria de passar, 
doncs, per dues terceres parts de la cambra del Parlament. La qual cosa és un altre inter-
rogant, perquè el moment, doncs, és realment complex. Jo parlo de pluralisme/fragmen-
tació, sempre mirant l’ampolla mig plena, per entendre’ns, i perquè també crec que és 
positiu que hi hagin més veus en la casa.

I, per tant, si entrem ja sobre aquesta mateixa doctrina a nivell jurídic, veiem que 
el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 155/2014, del 25 de setembre, concreta 
tota aquesta qüestió. Per tant, doncs, aquí..., ho podran veure en el document que farem 
entrega a la presidència.

I una última cosa, tornant al Grup Socialista –i acabo–, la referència, a Europa, ha 
sigut fer codis de conducta, que també això ho volia comentar. Per tant, també abans jo 
parlava del model anglosaxó, però potser podem trobar algunes qüestions més per po-
der aprendre el que han fet els altres, que està tot inventat a data d’avui.

El president

Gràcies, senyor Rivas. Senyor Yzaguirre.
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Rafael de Yzaguirre i Pabolleta

Sí; gràcies, president. Amb relació al que comenta la diputada Roldán de no-acu-
mulació de càrrecs, la República francesa, l’agost del 2015, ha aprovat la nova llei 
d’organització territorial de França, que implica una refosa de regions, una potencia-
ció de crear nous municipis. I el sistema legislatiu francès es basa en bona part en les 
dues cambres, i al senat la participació és dels alcaldes: l’alcalde de Bordeus, l’alcalde 
de Marsella... Vull dir que, en aquest sentit, hi han tradicions culturals..., s’ha comen-
tat abans l’anglosaxona, també hi ha la francesa... I debatre sobre perímetres, debatre 
sobre capitalitats d’aquestes noves regions, debatre sobre com els finançaments, són 
el mateixos alcaldes els que estan, en la seva condició de diputats, doncs, intervenint 
en aquests debats.

Pel que fa a la intervenció del diputat Pedret, de dir, codi de conducta local..., a veure, 
jo crec que..., l’Associació Catalana de Municipis, per exemple, amb l’Oficina Antifrau, 
ha estat fent jornades, conjuntament també amb federació, sobre aquests temes. És bo 
que hi hagi regulació? Sí; jo crec que sí. I tant si es va cap a un moment fundacional com 
si es va desenvolupant el marc local actual, crec que és bo que hi hagi una regulació clara 
de quin és un estatut de l’electe i, en aquest sentit, del que puguin ser codis de conducta 
plenament assumits per tothom.

Ja he comentat abans una iniciativa que s’està, una mica, intentant treballar des de 
les dues entitats, amb el Consell d’Europa, per tal d’anar cap a quins són els models 
de codi d’ètica que s’estan utilitzant a nivell de Consell d’Europa, i que crec que fóra bo 
que els tinguéssim també en l’àmbit local.

Amb relació a la intervenció, la pregunta de la diputada García, del Grup Popular, 
sobre la intervenció dels consells comarcals, i si funcionen o no funcionen, jo crec que 
són dos debats diferents. A veure, una qüestió és –i aquí s’ha esmentat abans– quina ha 
de ser l’organització territorial? Estan ben regulades les competències? Estem parlant 
de consells comarcals, però la realitat ens diu que no és el mateix la realitat del munici-
pi a Sant Jaume de Frontanyà que la de l’Ajuntament de Barcelona. I és el mateix: i són 
molt diversos el funcionament i competències i serveis que està prestant l’Alt Empor-
dà, amb seixanta-vuit municipis, que l’Alta Ribagorça, amb tres. I cadascú hi incideix 
des del seu territori i d’acord amb les seves competències i sobretot en funció del seu 
finançament –i aquest és un tema que ja no hi entraré, però que crec que cada vegada 
que es parla d’organització territorial s’ha de parlar de competències i sobretot de finan-
çament–, i el que s’hauria de fer és que els ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, 
puguin accedir als mateixos serveis amb unes igualtats d’oportunitats. Crec que aquest 
hauria de ser..., focalitzar el tema en els serveis que cada ciutadà ha de rebre, no tant en 
quina és l’Administració en concret que els pot prestar en funció de la seva situació con-
creta. La situació econòmica de cada consell comarcal és diferent. A banda de si podem 
estar d’acord que les seves competències estan perfectament delimitades i que el seu fi-
nançament és just i és correcte, no?

Jo, almenys, vaig tenir una experiència personal d’estar durant dotze anys de con-
seller comarcal d’Hisenda i Personal en un consell comarcal, i puc comentar les in-
suficiències del finançament dels consells comarcals amb relació a moltes de les pres-
tacions que s’estan realitzant. Però aquest és un altre debat, personal, en què no vull 
entrar. El que vull dir és que, quan es parla d’organització territorial: competències 
i sobretot finançament. I, en funció de l’avaluació..., la fan els ciutadans amb relació 
als serveis que els presten els seus consells comarcals.

Amb relació al tema de si s’hauria de regular o precisar, diguéssim, tota la qüestió 
de fer llistats, d’exclusió, hi estic d’acord. Vull dir, hi han alcaldes que han pogut... La 
situació de cada municipi és molt diversa i el món local és molt heterogeni, i de la ma-
teixa manera que hi han alcaldes, doncs, que són llicenciats universitaris i altres no ho 
són, i, per tant, la condició personal prima molt a l’hora de poder accedir a l’exercici 
de determinats càrrecs, no? I, en aquest sentit, jo crec que no fa falta fer un catàleg ex-
haustiu sobre el que es pot o el que no es pot fer. En tot cas, nosaltres..., és passar, en 
la representació que tinc aquí, de l’Associació Catalana de Municipis, que m’agrada-
ria que constés la compatibilitat de poder; els càrrecs electes, figurar com a membres 
representatius d’aquest Parlament.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies per les vostres intervencions, per haver portat el parer del món local en aquest 
tema que avui tractem, sobretot.

I era de preveure que el tema de l’alcalde, de compatibilitat..., perquè em sembla 
que hi ha l’Eva, la Neus, el Marc, la... (veus de fons) –(adreçant-se a Magda Casamit-
jana i Aguilà) però ho havies estat–; la representació d’alcaldes és alta en aquest Parla-
ment i com a tal, doncs...

Bé, gràcies de nou, eh?, i esperem, doncs, que, com dèiem als compareixents abans, 
les vostres aportacions ens ajudin a fer una bona llei.

Dos minuts per dir adéu i per donar la benvinguda a...

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i sis minuts i es reprèn a les cinc i catorze minuts.

El president

Bé, bona tarda. Reprenem la sessió, si us sembla.

Compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació 
dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes 
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya

353-00098/11

Donem la benvinguda a Òscar Roca, en representació de l’Oficina Antifrau de Catalu-
nya, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics –si no vaig errat, eh? I l’acompanya 
Lourdes Parramon, cap de l’Àrea de Relacions. Bona tarda. Com us he comentat abans, 
doncs, tindreu un torn d’intervenció de deu minuts, després intervindrien els grups par-
lamentaris i després també donaríem temps per aclariments, dubtes, respostes, etcètera.

Doncs, teniu la paraula.

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

Doncs, bé, bona tarda a tothom. Permetin-me agrair a tots vostès, en nom del direc-
tor de l’oficina i en el meu nom propi també, que hagin considerat oportú escoltar el pa-
rer de la nostra institució sobre el tema que avui ens ocupa.

La mateixa exposició de motius de la present iniciativa reconeix alguna de les feble-
ses de l’actual règim dels conflictes d’interès dels diputats d’aquest Parlament, apel·lant 
al fet que hi ha una creixent també demanda social de transparència sobre l’actuació 
dels càrrecs públics.

El fet que finalment la proposició hagi pogut continuar la seva tramitació, una vega-
da reconsiderades les dues esmenes a la totalitat que inicialment es van presentar, resul-
ta, entenem, indicatiu que el conjunt de forces representades en la cambra atorguen la 
deguda importància al tema i a la necessitat de debatre’l i aprofundir-hi. Entenem que 
això també així ho corrobora una recent moció, la Moció 8/XI, aprovada el passat 3 de 
març, en referir-se, literalment, a «la necessitat de reconsiderar els supòsits de compati-
bilitat dels diputats tant amb càrrecs públics com amb activitats privades». 

L’Oficina Antifrau comparteix els motius que justifiquen aquesta iniciativa, sense 
que això signifiqui –volem deixar-ho clar– la nostra adscripció o suport ni a la forma o 
moment escollits ni a les solucions concretes que s’hi contenen. La posició d’indepen-
dència de l’oficina i la necessària neutralitat en la nostra actuació ens obliga a ser del 
tot respectuosos amb la diversitat de posicions polítiques, totes elles legítimes, que el 
debat, de ben segur, suscitarà en aquesta matèria.

El parer de l’oficina –el parer de l’oficina sobre la problemàtica dels conflictes d’inte-
rès– es troba reflectit en un informe que avui mateix hem lliurat en aquest Parlament. Es 
tracta d’un document que tracta a bastament i de manera nova la gestió dels conflictes 
d’interès en el sector públic de Catalunya. En la mesura que entenem que bona part del 
contingut d’aquest document podria resultar d’utilitat a les tasques que aquesta comis-
sió té encomanades, posem a disposició de tots vostès l’esmentat document –crec que ja 
el tenen sobre la taula. Com podran comprovar, l’informe conté també recomanacions 
concretes, algunes de les quals s’adrecen específicament a aquest Parlament. 
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L’arrel de la qüestió de la proposició de llei que avui ens ocupa no és altra que els 
conflictes d’interès. I permetin-me començar aclarint aquest primer concepte amb un 
exemple. Imaginem una professora d’una facultat de medicina d’una universitat impartint 
classes a l’alumnat sobre el tractament d’una determinada patologia. El tractament impli-
ca la tria entre diversos fàrmacs que, alhora –aquests fàrmacs–, són produïts per diver-
ses empreses farmacèutiques, que actuen en concurrència. Imaginem que una d’aquestes 
companyies comença a oferir a la nostra professora l’oportunitat de donar conferències, 
relativament ben pagades, i, a més, a fer-ho amb certa regularitat. La professora comen-
ça a dependre d’aquesta font d’ingressos, adquirint, per posar-ne algun exemple, o bé un 
vehicle més luxós del que ja tenia, o bé un apartament a la vora d’un llac. Imaginem fi-
nalment que, encara que no hi hagi cap acord ni expressat ni tàcit entre la professora i la 
indústria farmacèutica, aquesta en les seves classes passa a recomanar per a aquell trac-
tament el fàrmac de la companyia. I, a més, imaginem que la professora sap que la com-
panyia és coneixedora d’aquesta circumstància. 

Amb això acabo de descriure una típica situació de conflicte d’interès. Oi que és rao-
nable preguntar-nos en quina mesura la dependència econòmica de la professora pot ar-
ribar a condicionar el seu criteri academicocientífic? Quina certesa pot tenir la comunitat 
universitària que la doctora és imparcial i que actua..., i que ofereix un criteri objectiu? 
Quan es conegui, si es coneix, la relació d’aquesta professora amb l’empresa farmacèuti-
ca, com es pot arribar a veure afectada la confiança de la societat i de la comunitat aca-
dèmica en general, o de la comunitat universitària, en la universitat?

Si ara fem extensiu aquest exemple a aquelles situacions en què es pugui trobar qual-
sevol decisor públic, que inevitablement, per la seva condició de persona, té interessos 
particulars, tots ells legítims –posem per cas, vincles familiars, segones ocupacions pro-
fessionals que proporcionen ingressos, interessos econòmics diversos, etcètera–, en tant 
que servidor públic està obligat a complir el seu deure amb objectivitat i a servir els in-
teressos generals d’aquesta manera.

La societat legítimament confia que el seu criteri o el seu judici professional, el seu 
discerniment, diguem-ho així, així com el de la institució on presta serveis aquest servi-
dor públic seran objectius. Però per poder emetre un judici objectiu, prèviament cal ser 
imparcial, i no es pot ser imparcial..., o no pot ser imparcial aquella persona que es trobi 
en situació de conflicte d’interès.

Amb aquests elements ja podem definir què entenem per «conflicte d’interès»: 
aquella o tota situació de risc en què l’interès particular d’una persona –diguem-ne 
«servidor públic»– podria interferir en l’exercici adient del seu discerniment profes-
sional en nom d’una altra persona –diguem-ne «ciutadà». I aquest ciutadà, aquesta 
persona que confia en aquell discerniment, legítimament té dret a confiar en aquell 
judici o en aquell discerniment. 

Hem de dir una cosa: vol dir això que els conflictes d’interès i la corrupció són el 
mateix? –perquè sovint hem sentit, a vegades hem sentit, algun autor que ho equipara. 
Categòricament, no. Només quan l’interès particular que hi és present acabi esbiaixant 
efectivament el criteri professional o el discerniment que s’ha de donar, i ho faci amb 
la intenció..., o per tal d’obtenir un benefici particular il·legítim és quan es produeix un 
acte de corrupció.

Per què diem que és un problema o són uns problemes, els conflictes d’interès? Així 
definits, els conflictes d’interès són situacions en què qualsevol de nosaltres ens podem 
trobar. I és el propi sentit comú que ens diu que alguna cosa hem de fer, perquè com 
hem vist el que està en perill són una sèrie de béns jurídics molt valuosos: la imparciali-
tat, l’objectivitat i –per què no dir-ho també, avui que és un valor tan important– la con-
fiança –la confiança pública. Si no es gestionen adequadament, aquestes situacions de 
conflicte d’interès impliquen una sèrie d’efectes negatius que tot seguit descric.

En primer lloc, es traeix la confiança dipositada en el servidor públic. Per què? Per-
què aquest permet fer creure que el seu judici professional és més fiable del que en re-
alitat ho és.

En segon lloc, minva la fiabilitat professional. I fixin-s’hi, això fins i tot si aquest 
servidor públic ha declarat aquesta situació de conflicte d’interès, perquè potser cal fer 
alguna cosa més que no només declarar-la. Els avenços en la neurociència de la darrera 
dècada han permès demostrar que tot i ser conscients que tenim interessos particulars, 
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les persones tendim a subestimar substancialment el grau en què el nostre judici es veu 
afectat per aquests interessos, per aquests interessos que estan en situació de conflicte 
d’interès.

Un altre efecte negatiu és que augmenta el risc que aquell interès acabi, efectiva-
ment, esbiaixant el judici professional i, com he dit, que aquella situació que inicialment 
només és de conflicte d’interès degeneri en una situació de corrupció efectiva.

Quart, es perjudica la imatge de la institució on el servidor públic desenvolupa les 
seves funcions.

I finalment ens trobem amb el que podria ser una clara manifestació, la no-gestió 
correcta dels conflictes d’interès, de mala administració.

Es pot fer alguna cosa per evitar que el risc que representen els conflictes d’interès 
esdevingui corrupció? De la mateixa manera que ja fa anys que hem après a gestionar 
els riscos laborals, sobre els quals hi ha desenvolupada una àmplia doctrina i coneixe-
ment, els conflictes d’interès també poden ser objecte d’un tractament preventiu.

En aquest sentit, l’oficina considera necessària una inajornable revisió integral del 
sistema de gestió dels conflictes d’interès, que tingui com a punt de partida una anàlisi 
de riscos per a cadascun dels col·lectius de servidors públics dels ens i organismes inte-
grants del sector públic de Catalunya. Disposem ja d’experiències contrastades en paï-
sos del nostre entorn; algunes d’elles, pel seu interès, apareixen recollides en l’informe 
que els he lliurat com a pràctiques de referència o com a bones pràctiques.

La gestió de conflictes d’interès requereix una visió global. Els resultats del treball 
de l’informe que els presentem permeten constatar múltiples febleses en la prevenció 
dels conflictes d’interès, així com nombrosos i reiterats incompliments de l’actual regu-
lació. S’ha constatat que les institucions i els seus representants perceben les eines de 
gestió dels conflictes d’interès com a meres obligacions formals que ens hem de limitar 
a complir, en comptes de com a veritables instruments per assegurar la imparcialitat 
i objectivitat dels seus servidors públics. Així mateix, també hem constatat una man-
ca de visió global del conjunt d’eines de què disposen els ens públics per gestionar els 
conflictes d’interès i un dèficit de consciència pel que fa a les finalitats a què cadascuna 
d’aquestes eines respon.

En aquest sentit, em permeto suggerir-los que parin atenció a la taula continguda a 
la pàgina, crec recordar..., la 55 de l’informe, que exposa el que anomenem «el catàleg 
d’eines preventives». Allí es pot comprovar fàcilment com el règim de segones ocupa-
cions, allò que coneixem habitualment com «el règim d’incompatibilitats», o d’«inele-
gibilitat», per al cas, és només una de les múltiples eines existents que responen, i que 
responen a una finalitat concreta: o bé eliminar l’interès, o bé minimitzar o limitar la 
influència en els conflictes d’interessos, en aquest cas dels que anomenem «potencials».

Però cal que aquesta eina sigui o es trobi coordinada amb la resta d’eines que 
també responen o bé a la mateixa finalitat, o bé que actuen amb altres finalitats, com 
és la detecció de les situacions de conflicte, o com pugui ser la de garantia i eficàcia 
de la resta d’eines.

Tot seguit passaré breument a analitzar o a fer algun suggeriment relatiu al concret 
contingut d’aquesta proposició de llei que ha motivat la nostra compareixença.

Mirin, en coherència amb la sistemàtica de l’informe que els he presentat, que tracta 
de manera unitària les segones ocupacions, sense distingir entre causes d’incompatibi-
litat i d’inelegibilitat, suggerim reconsiderar la unificació en un únic article referit a les 
incompatibilitats, que estableixi quines de les causes que s’estimin oportunes ho han de 
ser també d’inelegibilitat.

Pel que fa a la proposta de les causes d’inelegibilitat, aquelles que es recullen a l’ar-
ticle 1 de la proposició, i a la vista de l’extens llistat que recull aquest article, desconei-
xem quin hagi pogut ser el criteri per deixar d’incloure altres membres, com puguin 
ser els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la direcció de l’Autoritat de 
Protecció de Dades de Catalunya o bé els membres de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació, per posar-ne alguns exemples.

En relació amb les causes d’incompatibilitat, regulades a l’article 2, considerem que 
l’apartat 4, lletra a, en referir-se als alts càrrecs es remet a un concepte definit en una 
altra llei, i a més el seu contingut resulta redundant en molts dels supòsits d’inelegibili-
tat continguts en aquesta proposta; per exemple, secretaris generals, directors generals, 
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etcètera. Això demostra, com he dit abans, que caldria tractar conjuntament les segones 
ocupacions com una eina unitària.

S’observa que hi ha una limitació general per al personal al servei de les adminis-
tracions publiques, però del que s’exceptua el personal docent, sanitari o investigador, 
sense que constin les raons que justifiquin l’excepció. A més, amb el redactat actual 
tampoc no quedaria clar si aquest personal hauria de sol·licitar la corresponent auto-
rització de compatibilitat. Pel que fa a les incompatibilitats amb activitats privades, es 
menciona la prohibició d’assessorar organismes o empreses públiques, i s’omet, res, 
respecte de les privades.

Tampoc no s’entén en què canvia la naturalesa de les coses que la participació en més 
d’un 10 per cent en empreses contractistes derivi d’un títol successori. No queda clar tam-
poc si les activitats compatibles, en tot cas, el que fa referència a l’apartat cinquè, estan 
subjectes a autorització o no. Sorprèn també la inclusió entre els supòsits de compatibili-
tat ex lege els de la col·laboració amb mitjans de comunicació o les activitats de docència 
o recerca sense cap mena de criteri limitatiu.

La lletra f de l’apartat cinquè sembla contenir una clàusula residual de compatibilitat 
condicionada a l’obtenció d’autorització per a segones activitats d’acord amb el procedi-
ment autoritzador dels apartats sisè i setè, però, en canvi, no conté..., o no es basa en cap 
criteri d’anàlisi de riscos.

Finalment, l’article 3 es limita, en el nostre parer, en el seu conjunt a fer una remissió 
a previsions ja contemplades en el vigent Reglament del Parlament sense que suposi cap 
innovació respecte al tractament fins ara vigent.

Com a consideració final hem d’observar que la iniciativa present, tot i estar fona-
mentada en motius que compartim, reitera alguna de les febleses que hem intentat copsar 
en el nostre..., i que hem detectat en el nostre informe; fonamentalment que el seu àmbit 
d’aplicació resulta limitat a un col·lectiu concret de servidors públics, en aquest cas els di-
putats d’aquest Parlament, i, per una altra banda, que està mancada precisament d’aquella 
visió global, de conjunt, de les eines de gestió dels conflictes d’interès, perquè focalitza 
sobretot en una d’elles, que és la de les segones ocupacions, a través del règim d’incom-
patibilitats i d’inelegibilitat.

Els agraeixo l’atenció i resto a la seva disposició per a qualsevol consideració o 
pregunta.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Òscar Roca. I ara, per iniciar les intervencions dels grups parlamen-
taris, tindria la paraula la diputada Lorena Roldán, pel Grup de Ciutadans.

Lorena Roldán Suárez

Sí; moltes gràcies, president. I moltes gràcies també al senyor Òscar Roca per aques-
ta intervenció.

Bé, amb aquesta intervenció es posa de manifest, doncs, un problema existent relatiu 
als conflictes d’interessos, i la demanda social de transparència que hi ha en l’àmbit de 
la política; una demanda de transparència que ve generada pels malauradament nom-
brosos casos de corrupció, que fan que el descrèdit envers els polítics hagi augmentat en 
els darrers anys, no? És per aquest motiu que jo crec que nosaltres hem de ser molt rigo-
rosos a l’hora de regular aquest tema dels conflictes d’interessos.

Sí que és veritat que, com comentava a la seva exposició, estar en conflicte d’interès 
no significa ser corrupte, però sí que, en molts casos, quan hi ha corrupció també hi ha-
via un previ conflicte d’interès, no? En aquest sentit, crec que hauríem de regular aquest 
tema, i, a més, és un tema que tenim l’oportunitat de fer-ho per mitjà de reglament, com 
han comentat abans els anteriors compareixents, i, per tant, no tenim excusa per no fer-ho.

Bé, respecte a la seva compareixença, a mi sí que m’agradaria fer algunes pregun-
tes i seria quina opinió li mereixen les persones amb càrrec a partits, que ocupin alts 
càrrecs a organismes com ara la Corporació de Mitjans Audiovisuals o a l’Oficina An-
tifrau, que estiguin en aquestes situacions d’incompatibilitat; si aquestes persones es ve-
uen sovint afectades pels conflictes d’interessos. I si creu que aquesta situació, doncs, és 
ètica i estètica de cara a la ciutadania.

Moltes gràcies.
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El president.

Gràcies, diputada. Diputat Pedret, pel Grup Parlamentari Socialista.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. I gràcies, senyor Roca, per la seva compareixença i per la seva 
exposició, que ha estat, diguem-ne, molt, molt endreçada, basada en un informe que 
llegirem amb atenció, però que no hem pogut aprofundir-hi perquè l’hem rebut tot 
just fa uns minuts; però que de ben segur hi serà molt útil, tant per al debat que pu-
guem tenir al voltant d’aquesta iniciativa com també per al debat que, de ben segur, 
tindrem al voltant del codi de conducta que avui mateix la Mesa del Parlament ha 
anunciat –ha anunciat i ha fet públic–, i que, com potser sap, doncs, està vinculat di-
rectament a l’article 15 del Reglament del Parlament de Catalunya i, al seu torn, a la 
Llei de transparència.

Vostè feia referència a una qüestió que m’ha semblat molt, molt interessant, que és 
el possible tractament que suggeria, i, de fet, recomanava, en un tot de la qüestió de les 
inelegibilitats i les incompatibilitats, doncs, amb una nova categoria, per dir-ho així, de 
«segones ocupacions», no? Hem tingut ocasió, abans, de sentir al doctor Joan Vintró, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, que, de fet, un dels apartats 
de la seva intervenció era precisament la distinció conceptual, per dir-ho així, entre una i 
l’altra, tot i admetent després en el debat que hem tingut amb els grups parlamentaris que 
hi pot haver, diguem-ne, zones d’encavalcament, no?, que entenc que per aquí podia ve-
nir una part de la seva preocupació i de la voluntat de tractar-ho conjuntament.

Però és veritat que en la resta del nostre ordenament el tractament és diferenciat, 
i que la introducció del nou concepte, de la nova categoria de «segones ocupacions», 
sense atendre aquesta distinció conceptual que, per exemple, el professor Vintró ens 
feia, podria introduir algun element de confusió. És a dir, en principi, una visió, di-
guem-ne, excessivament restrictiva del sufragi passiu podria ser incompatible amb 
determinats..., bé, amb la visió que la nostra pròpia Constitució té del sufragi actiu i 
passiu. I, per tant, diguem-ne, considerar aquells supòsits que serien més propis potser 
d’una incompatibilitat que obligaria a triar entre les dedicacions i anar-les passant a 
una categoria d’impossibilitat radical de ser elegible, podria suposar algun conflicte.

Li ho plantejo perquè no fos cas que en tinguéssim una visió, diguem-ne, molt ex-
pansiva, dels supòsits d’inelegibilitat, quan en realitat podríem abordar-los, potser, des 
de la incompatibilitat. Amb la visió que vostè suggeria, i que m’ha semblat molt estimu-
lant, per això li estic preguntant per això, al desaparèixer aquesta distinció potser ens 
trobaríem amb què negaríem l’accés a l’elecció a un nombre excessiu dels nostres con-
ciutadans i conciutadanes; que possiblement el que haurien de fer és triar a quina dedi-
cació, diguem-ne, volen –valgui la redundància– dedicar-s’hi, i perdó per no trobar una 
altra paraula. (Veus de fons.) Sí; a aquestes hores de la tarda, de vegades, ja passa. 

Després, l’altra qüestió que plantejava, i té, jo crec que té, tot el sentit, és que, di-
guem-ne, vostè s’ha centrat molt, perquè així ho fa l’informe també, en la qüestió del 
conflicte d’interessos. I deia: «No, no introdueix, aquesta iniciativa que estem veient, 
excessives novetats al respecte.» I és així, efectivament, ho he dit també en resposta a 
algun dels altres compareixents. Efectivament dels tres articles, per dir-ho així, que de-
senvolupen les tres potes anunciades en el títol de la iniciativa, el que queda més coix, 
i potser caldria falcar, és el de la regulació del conflicte d’interessos. Per què? Doncs, 
perquè precisament la modificació del Reglament derivada de la Llei de transparència i 
el coneixement que teníem que s’estava desenvolupant un codi de conducta, ens va por-
tar a ser molt prudents, perquè en el codi de conducta, articles 14 a 21, és on sembla que 
es desenvolupa més clarament la regulació del conflicte d’interessos. 

I aquí el dubte està, i ho he plantejat també a algun altre dels compareixents –i aca-
bo amb aquesta pregunta–, a trobar l’encaix a la regulació del conflicte d’interessos. 
És a dir, des de la seva perspectiva, des de la perspectiva de l’Oficina Antifrau, n’hi ha 
prou amb un codi de conducta que aprova el Parlament i que penja, diguem-ne, de l’ar-
ticle 15 del Reglament del Parlament de Catalunya? Atès que, diguem-ne, és una part 
del dret parlamentari, hauria d’estar al Reglament del Parlament de Catalunya? O hau-
ria d’estar en una norma, diguem-ne, amb rang legal com la que, per exemple, estem 
discutint aquesta tarda?

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputat. Diputada García, pel Grup Popular.

Esperanza García González

Gràcies, president. Doncs, miri, jo li anava a preguntar exactament el mateix: fins a 
quin punt era recomanable que hi hagués continguts respecte a incompatibilitats a la Llei 
de transparència; respecte a la possibilitat d’exercir una segona activitat, o fins i tot de re-
bre regals, al codi de conducta, i si això, aquesta dispersió normativa, ajudava al control. 

Però també... He intentat mirar a tota velocitat el que ens ha donat (l’oradora riu) i 
no m’ha donat gaire temps, no?, però he vist que proposen, doncs, que els diputats tin-
guin molt limitada la capacitat d’assessorar empreses mentre exerceixin el seu càrrec, 
que això s’assembla molt al que passa..., bé, això no s’assembla gens al que passa al 
Regne Unit, per exemple, on al final, fins i tot el Gordon Brown, que era l’exprimer..., 
l’ex-premier, i ara és diputat, és precisament un dels que més ha facturat assessorant, 
sent diputat, a empreses privades, no?

Però això, si no s’arribés a una conclusió, a un acord, a un consens, ni es regulés exac-
tament fil per randa, només amb la possibilitat de regular bé un règim d’abstenció, de no 
participació en les decisions quan hi ha un diputat o un càrrec que té una segona activitat 
o un assessorament a empreses, es podria solucionar?; aquesta és una pregunta. És re-
comanable fer-ho així? O millor intentem seguir, anar a màxims?, o baixem a mínims?

I, després amb –quasi que el mateix– les polítiques de regals, vaja, ja he vist que hi 
fa referència, vostè; però, al final, el tema de la política de regals té molt a veure amb la 
capacitat de si és el regal, que influeix a la presa de decisions, o no, per part dels repre-
sentants electes, no?, o dels càrrecs electes. I si, això, amb un codi de conducta, doncs, 
ja n’hi hauria prou, o si s’hauria de fer d’una manera més extensiva. I, fins i tot, fer ser-
vir aquesta normativa perquè també sigui un marc comú per a totes les administracions 
públiques a Catalunya.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per Junts pel Sí, Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé; moltes gràcies, senyor Roca. Bé, coincidim bastant amb el que s’ha dit fins ara. 
Ens llegirem aquest informe i suposo que hi veurem que en la presa de decisions final, en 
les parts intermèdies intervé, acostuma a haver-hi, molta intervenció tècnica. Què vull dir 
amb això? Que moltes vegades l’electe –el polític, el diputat o el parlamentari–, al final, 
formula la decisió en base, moltes vegades, a uns paràmetres tècnics; que nosaltres po-
dem obviar o no quin és el conflicte d’interessos o no que pugui tindre el tècnic que emet 
la decisió que al final el polític acaba decidint. Vull dir que moltes vegades posem l’èm-
fasi en el conflicte d’interessos, en la presa de decisions del càrrec electe, quan moltes 
vegades aquesta es fonamenta veient molts informes previs de tècnics, no?, i de diferents 
comissions, comissions de contractació, diferents assessoraments, diferents coses que són 
les que «et condueixen» –entre cometes– de manera, esperem, imparcial i objectiva.

Però, aquesta, diguem-ne que potser és la clau del problema, no?: que donem per 
fet la imparcialitat de tothom que porti al davant el nom de tècnic i, en canvi, posem 
en dubte la imparcialitat de facto d’aquells que posem al davant el tema del càrrec 
electe; llavors, en aquest trànsit, eh?, suposo que ni una cosa ni l’altra. Hem de buscar 
aquells paràmetres que permetin que l’objectivitat i imparcialitat, que és el que se’ns 
demana als electes en aquest sentit..., doncs, també puguem tindre els mecanismes, 
lògicament, de regulació i control d’aquest apartat tècnic, eh?, que és el que a vegades 
ens fonamenta, base clau de moltes de les decisions, no?

M’he intentat mirar una miqueta el que seria el tema de les mesures preventives, 
penso que és la clau, és un treball. També he vist que en les conclusions diuen que hi 
ha molt i molt camí per recórrer; suposo que és un tema també més de cultura i d’hà-
bit de molt sistema operatiu, també, de l’Administració i dels diferents organismes 
que en formen part; però en qualsevol cas, diguem-ne, que tenim una bona oportu-
nitat perquè es pugui fer. Perquè a vegades ens hem trobat inclús amb plecs de clàu-
sules de contractacions, no?, que de vegades et poden arribar a posar –tècnicament, 
eh?– allò: «Aquesta farola ha de ser d’ics marca o similar.» Hòstia, dius. I això està 
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absolutament assumit en els tràmits i en un plec de... Per voler identificar cert tipus de 
producte, no? Clar, dius, no la posa l’alcalde, la posa algú que fa un plec de clàusules.

Més que res, suposo que en la fase preventiva a mi em sembla que tenim també una 
oportunitat per abordar tots aquests mecanismes, també, que estan dintre d’allò públic, 
però que tenen aquest component adjectivat a nivell de tècnic, no?; que fan moltes vega-
des que..., que poden ser arrel moltes vegades d’aquests conflictes d’interessos/corrup-
ció, o no, en funció si al final hi ha un lucre directe per part de l’interessat. 

Jo coincideixo personalment molt amb el que diu la diputada del Partit Popular, que 
potser un règim de regulació del que seria l’abstenció, en segons quina presa de decisi-
ons, potser seria molt més fàcil i pragmàtic que no pas el règim de regular-ho a la inver-
sa, no?, eh? Però, vull dir que també, bé, està bé; no sé.

(Veus de fons.)

El president

Estem? (Pausa.) Sí? Gràcies, diputat. Senyor Roca, si creu i vol, doncs, aclarir, con-
testar, suggeriments que pugui..., o les aportacions que cregui oportunes referents al que 
han dit els diputats?

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

Naturalment, gràcies. A veure, intento no oblidar-me cap de les consideracions o 
preguntes que m’han fet.

En primer lloc s’apuntava, en la pregunta de la senyora Roldán, una mica el tema 
de..., efectivament hi ha una sèrie d’institucions que per la seva posició, que per la 
posició que ocupen en el sistema institucional general, especialment aquelles que te-
nen funcions de control, que tenen funcions d’autoritat, de supervisió sobre la resta 
del conjunt d’administracions o d’altres institucions, en què és especialment delicat 
el tema de la possible presència de conflictes d’interès, eh? I evidentment en aquest 
sentit el que sí que hem de dir nosaltres és que ens mostrem absolutament favorables 
que aquestes institucions quedin subjectes..., el fenomen afecta a qualsevol servidor 
públic, amb independència, i això ho intentem explicar a l’informe, d’on estigui ubi-
cat i en quin nivell de responsabilitat.

Naturalment, no suggerim que tothom, amb independència del nivell de responsa-
bilitat o de les funcions que..., se sotmeti a les mateixes eines de gestió que avui conei-
xem, per exemple, per als alts càrrecs –les declaracions patrimonials, les declaracions 
d’interessos–; no. Però que la decisió sobre quin grau de subjecció..., al règim de con-
flictes d’interès ha de passar per un exercici previ d’anàlisi de risc. És a dir, a veure quin 
risc comporta, en aquella posició pública, que determinada persona, doncs, no gestioni 
adequadament aquell conflicte d’interès present. 

Per tant, en aquestes institucions és important o especialment rellevant que s’activin 
totes les mesures, en particular i fonamentalment aquelles que estan dissenyades per a 
la detecció de la situació de risc. En aquest catàleg que els he apuntat, a la pàgina 55, 
n’hi han; no només les declaracions, fixin-se; hi han també altres com, per exemple, bé, 
naturalment la mateixa formació i assessorament al personal perquè sàpiga identificar 
quan es troba en una situació de conflicte d’interès; si aquest conflicte d’interès és real, 
potencial, o merament aparent i es pot solucionar amb una mesura estricta de transpa-
rència, eh? És important, doncs, activar totes aquelles mesures, i principalment aquelles 
que permeten la detecció de l’interès.

S’han plantejat també en una altra intervenció, o s’ha mencionat en unes quantes in-
tervencions, l’existència d’un codi de conducta. En teníem coneixement perquè en els de-
bats previs que vostès van tenir sobre, diguéssim, la tramitació d’aquesta proposició va 
sortir alguna referència a aquest codi de conducta. El cert és que nosaltres no havíem..., 
ho vam intentat, però no havíem tingut coneixement de en quins termes s’expressa.

Però evidentment el codi de conducta pot ser..., en aquest cas, ve, és una derivada molt 
clara de la Llei 19/2013, de transparència, i, per tant, totes les institucions ens estem, en 
aquest sentit, intentant ajustar en aquest mandat. I el codi de conducta pot ser –per què 
no?– evidentment un bon instrument per introduir, doncs, elements del sistema, eines de 
gestió dels conflictes d’interès mentre no puguem ubicar-los on realment desitjaríem que 
estiguessin, eh?
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Però, sí, pot contenir indicacions en matèria de regals, allò que anomenem «polí-
tica de regals», eh?; com pot contenir també, doncs, elements de detall sobre la gestió 
de la resta de les eines: com s’han de presentar determinades declaracions, quin és 
el contingut concret que han de tenir, el moment, quin període, quin espai temporal, 
s’han d’estendre. Perquè potser algunes..., convé conèixer quina és la trajectòria pro-
fessional d’un càrrec amb anterioritat per saber què l’acompanya, quins interessos el 
poden acompanyar en la funció pública que avui està desenvolupant; per tant, pot ser 
una eina. Però, per nosaltres, un codi de conducta no és més que un lloc, una ubica-
ció de les possibles en tot aquest sistema que entenem que ha de ser integral i ha de 
funcionar com a veritable sistema de prevenció.

També en alguna de les intervencions s’ha fet esment, s’ha parat atenció en la pro-
posta que feia d’intentar agrupar, almenys en aquest cas, en aquesta proposició, les 
causes d’incompatibilitat juntament amb les d’inelegibilitat, bé. Aquesta..., nosaltres 
evidentment som coneixedors de la doctrina no només científica, sinó també jurispru-
dencial, en particular del Tribunal Constitucional, sobre la distinció entre dret parla-
mentari i dret electoral, eh?, efectivament. I evidentment aquí el nostre suggeriment era 
més aviat de naturalesa pràctica, perquè el llistat d’inelegibilitat és prou ampli, eh?, i la 
remissió que fa, concretament l’article 2, en l’apartat 3, és «qualsevol dels supòsits que 
són causa d’inelegibilitat».

Doncs, el que volíem transmetre amb aquest suggeriment, sent conscients que con-
ceptualment obeeixen a dos àmbits, és que en el fons el que està tractant és una mateixa 
problemàtica, que és el d’una, en el cas de la Generalitat, futura segona ocupació; en el 
cas de la incompatibilitat és una actual segona ocupació. I aquesta segona ocupació és la 
que pot ser font d’un conflicte d’interès que, primer, cal que sigui conegut i, en el seu cas, 
cal que sigui gestionat. Com? En alguns casos, eliminant l’interès –és a dir, prohibint l’ac-
tivitat–; en uns altres potser..., en uns altres casos potser només seran necessàries, doncs, 
mesures limitatives en el temps o de qualsevol altra naturalesa, per evitar la influència 
d’aquell interès que no aconseguirem eliminar, senzillament perquè no és eliminable. 

També alguna de les preguntes anava o s’ha concretat respecte a una de les eines, 
l’abstenció; l’abstenció, el que nosaltres en l’informe... –quan tinguin, si la tenen, ocasió 
de llegir-lo–, veuran que l’ubiquem com, de fet, l’única eina per gestionar els conflic-
tes d’interessos reals. I entenem per conflicte d’interès real aquells en què el servidor 
públic ja ha d’oferir el seu discerniment, ja ha de prendre la decisió, i, per tant, és una 
última barrera. Ja no hem pogut evitar que l’interès arribi al moment decisori i l’única 
manera d’evitar que produeixi una influència indeguda, que es produeixi aquell risc, és 
apartant la persona d’aquella decisió final.

Per tant, nosaltres aquesta eina, que evidentment té molta importància, la ubiquem 
per aquests supòsits; però la nostra intenció, o l’estudi que hem fet, tot l’informe, tots 
els treballs ens han demostrat que és important avançar les barreres de protecció en la 
gestió dels conflictes d’interès. I, per tant, alguns casos sí que serà necessari, eh? –feta 
aquella prèvia anàlisi de riscos que suggerim–, acudir a barreres de protecció anteriors; 
les limitacions, per exemple, de segones ocupacions.

També s’ha fet una referència al paper en el procés decisori que a vegades natural-
ment tenen determinats..., altres servidors públics, no només el que pren..., el que signa i 
el que adopta la responsabilitat de la decisió, sinó aquells que han intervingut d’una ma-
nera o altre en aquell procés oferint un informe, un assessorament, vinculant o no, però 
que pot acabar determinant –perquè no reconèixer-ho–, doncs, el sentit de la decisió fi-
nal. En aquests casos el que hem intentat deixar clar en l’informe que avui els hem pre-
sentat, és que el disseny que suggerim de la gestió de conflictes d’interès no ha de tenir 
en compte només als que avui –aquelles persones, aquells rangs, els més alts rangs– es-
tem acostumats que se subjectin a determinades mesures, com les declaracions. El que 
intentem explicar en l’informe és que hem d’obrir les mires que altres servidors públics 
–per exemple aquests, els que amb el seu criteri ha qualificat «tècnics»– poden arribar 
a condicionar el procés decisori o a tenir-hi un pes important en el mecanisme decisori, 
que avaluem quins, d’aquests servidors públics, que alguns són funcionaris, eh?, s’hau-
rien o no de subjectar també a mesures o eines de gestió de conflictes d’interès –per 
exemple, a través de declaracions de béns i activitats–, perquè no estem acostumats a 
aquesta mesura.
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En canvi, hi ha una sèrie evidentment de posicions públiques de funcionaris –pen-
sem, ara cito, per exemple, el cas dels advocats de l’Estat, però..., perquè sí, el cas dels 
advocats de la Generalitat, entre els quals, per cert, em compto– que potser sí que 
seria raonable plantejar-se que puguin arribar a estar sotmesos a mesures precautòries 
d’aquest tipus. 

No sé si em deixo alguna cosa rellevant.

El president

Segur que ens deixem coses però (rialles)... Gràcies per la intervenció, us agraïm la 
compareixença en aquesta comissió, i per donar llum sobre prevenció, detecció i com 
gestionar els conflictes d’interessos. I esperem que ens ajudi també, com dèiem amb les 
altres compareixences, a fer una millor llei.

Gràcies per estar avui aquí.

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

Un plaer, gràcies.

El president

I amb la vostra intervenció donem també per acabada la comissió d’avui.
Gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i deu minuts.
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