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Sessió 3 de la CAI
La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i quatre 

minuts. Presideix Jordi Terrades Santacreu, acompanyat de la vicepresidenta, Jordina Frei-

xanet i Pardo, i del secretari, Joan Canadell i Bruguera. Assisteix la Mesa la lletrada Esther 

Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Cristòfol Gimeno Iglesias, Rocio Garcia Pérez i Marta More-

ta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Chakir el Homrani Lesfar, Josep M. Jové 

Lladó i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Joaquim Calatayud Casals, 

Cristina Casol Segués i Glòria Freixa i Vilardell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Joan Garriga 

Doménech, pel G. P. de VOX en Cataluña; Maria Dolors Sabater i Puig, pel G. P. de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Marc Parés Franzi, pel G. P. d’En Comú 

Podem, i Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de Ciutadans. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució de compromís de lluita contra la corrupció i per la regeneració 

democràtica (tram. 250-00001/13). Matías Alonso Ruiz, juntament amb cinc altres diputats 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 6, 3).

2. Proposta de resolució sobre la reactivació del Consell de Governs Locals (tram. 250-

00017/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 24, 14).

3. Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics (tram. 

250-00027/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 24; esmenes: 

BOPC 79, 66).

4. Sol·licitud de compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció da-

vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informin sobre els acords presos a la cimera i 

presentin el pla de treball contra les causes estructurals de la corrupció, sorgit de la cimera 

(tram. 356-00019/13). Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar; Ana Balsera i Marín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana; Glòria Freixa i 

Vilardell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i Montserrat Vinyets Pagès, del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern davant 

la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les noves línies mestres d’aquest òr-

gan (tram. 356-00051/13). Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb dos altres diputats del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Co-

missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les previsions de treball d’aquest òrgan 

el 2021 (tram. 356-00052/13). Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

7. Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo Domingo, president de la Unió 

de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00001/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la proposta.

8. Proposta d’audiència en ponència de Josep Monràs i Galindo, alcalde i regidor d’Es-

ports de Mollet del Vallès i president del Consell Esportiu del Vallès Oriental, amb relació a 

la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00002/13). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

9. Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel Paloma, exdirector de l’Ins-

titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport 

i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00003/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació de la proposta.



DSPC-C 49
15 de juliol de 2021

Sessió 3 de la CAI  4

10. Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi 

Professional de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00004/13). Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

11. Proposta d’audiència en ponència d’Enric Truño i Lagares, exregidor de l’Ajuntament 

de Barcelona i responsable dels Jocs Olímpics de Barcelona, amb relació a la proposició de 

llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00005/13). Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

12. Proposta d’audiència en ponència de Joan Soteras Vigo, president de la Federació 

Catalana de Futbol, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00006/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la proposta.

13. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 

de Catalunya amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00007/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta.

14. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-

talunya (tram. 352-00008/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la proposta.

15. Proposta d’audiència en ponència de José Maria Moreno Peña, director general de 

l’Associació Espanyola de Videojocs (Aevi), amb relació a la proposició de llei de l’esport 

i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00009/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació de la proposta.

16. Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cruces Almellones, secretari general de 

l’Associació Vinícola Catalana, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat físi-

ca de Catalunya (tram. 352-00010/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la proposta.

17. Proposta d’audiència en ponència d’Enric Porta Marín, secretari general de la Unió 

de Licoristes de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00011/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

votació de la proposta.

18. Proposta d’audiència en ponència de Maria del Mar Torres Ramentol, directora de 

l’Institut del Cava, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalu-

nya (tram. 352-00012/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la proposta.

19. Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Esport Català Universita-

ri amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00013/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

20. Proposta d’audiència en ponència de Carles Eliseo Sánchez Lancis, vicerector de 

Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 

a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00014/13). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

21. Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, vicerectora d’Es-

tudiants i d’Inserció Laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la proposició de llei 

de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00015/13). Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

22. Proposta d’audiència en ponència de Manel Ibern Alcalde, ex-secretari general de 

l’Esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00016/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la pro-

posta.

23. Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Llop Padilla, president de la Confedera-

ció Europea d’Esport i Salut (CESS) i vicepresident de l’Associació Internacional d’Esport i 

Cultura (ISCA), amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 
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(tram. 352-00017/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta.

24. Proposta d’audiència en ponència de Josep Viladot i Voegeli, president de Gestio-

na, Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives Públiques, amb re-

lació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00018/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

25. Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna i Grivé, presidenta d’Indescat, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00019/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

26. Proposta d’audiència en ponència de Mariona Violán Fors, codirectora del Pla 

d’activitat física, esport i salut i coordinadora del Dia Mundial de l’Activitat Física a Cata-

lunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00020/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

proposta.

27. Proposta d’audiència en ponència de David Escudé Rodríguez, regidor d’Esports de 

l’Ajuntament de Barcelona i diputat delegat d’Esports de la Diputació de Barcelona, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00021/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

28. Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas López, director de la Fundació 

Barcelona Olímpica, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00022/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la proposta.

29. Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas Feijoo, ex-secretari ge-

neral de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport 

i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00023/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la proposta.

30. Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña Oviedo, president de l’Asso-

ciació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00024/13). Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

31. Proposta d’audiència en ponència de Ramon Canela Piqué, conseller delegat i direc-

tor del Grup DIR, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00025/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta.

32. Proposta d’audiència en comissió de Gerard Esteva i Viladecans, president de la 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00033/13). Comissió Promotora de la Pro-

posició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

33. Proposta d’audiència en comissió de Maria Isabel Zamora Gómez, presidenta de 

la Federació Catalana de Voleibol, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00034/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de 

l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

34. Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tamayo de Tennis, president de la Fede-

ració Catalana de Tennis, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00035/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport 

de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

35. Proposta d’audiència en comissió de Jordi Merino i Urbano, president de la Fede-

ració d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport 

i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00036/13). Comissió Promotora de la Proposició 

de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

36. Proposta d’audiència en comissió d’Enric Bertran i Campañà, president de la Fede-

ració Catalana de Natació, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00037/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport 

de Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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37. Proposta d’audiència en comissió de Carles Muñoz i Vàzquez, president de la Fe-

deració Esportiva de Catalunya amb paràlisi cerebral, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00038/13). Comissió Promotora de la Pro-

posició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

38. Proposta d’audiència en comissió de Marina Gómez Hernández, presidenta de la 

Federació Esportiva de Catalunya de persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL), amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00039/13). 

Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de 

la proposta.

39. Proposta d’audiència en comissió de Israel López Ferrer, director de l’Escola d’en-

trenadors i entrenadores de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la proposició de 

llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00040/13). Comissió Promotora de la 

Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

40. Proposta d’audiència en comissió de Toti Mumbrú i Vinyet, gerent de l’Escola d’En-

trenadors de la Federació Catalana de Basquetbol, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00041/13). Comissió Promotora de la Pro-

posició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

41. Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Planas i Rivas, president de la Federació 

Catalana de Rugbi, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-

talunya (tram. 352-00042/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

42. Proposta d’audiència en comissió de Jordi Vallès Mestre, president de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00043/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Es-

port de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

43. Proposta d’audiència en comissió de Kaissa Larjomaa, secretària general de l’Euro-

pean Non-Governmental Sport Organisation, amb relació a la proposició de llei de l’esport 

i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00044/13). Comissió Promotora de la Proposició 

de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

44. Proposta d’audiència en comissió de Stephan Bergh secretari general de Swedish 

Sports Confederation-Riksidrottsförbundet RF, amb relació a la proposició de llei de l’es-

port i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00045/13). Comissió Promotora de la Propo-

sició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

45. Proposta d’audiència en comissió de Julián García González, president del Club 

Natació Atlètic - Barceloneta, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00046/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Es-

port de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

46. Proposta d’audiència en comissió d’Enric Vall i Dalmau, president del Club de Ten-

nis Taula Borges, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalu-

nya (tram. 352-00047/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Ca-

talunya. Debat i votació de la proposta.

47. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Club Patí Congrés, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00048/13). 

Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de 

la proposta.

48. Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas, presidenta del Club Vòlei Sant 

Cugat, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00049/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. De-

bat i votació de la proposta.

49. Proposta d’audiència en comissió de Vicente Javaloyes Sanchís, president de la 

Comissió d’Experts per l’Estudi de la Llei de l’Esport i l’Activitat Física de Catalunya, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00050/13). 

Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de 

la proposta.
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50. Proposta d’audiència en comissió de Toni Garcia, secretari de l’INEFC Sports Law 

Alumni, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00051/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. De-

bat i votació de la proposta.

51. Proposta d’audiència en comissió de Paola Manjón de Olañeta membre de l’Asso-

ciació ACIDH, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00052/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalu-

nya. Debat i votació de la proposta.

52. Proposta d’audiència en comissió de José Antonio Vivanco Hidalgo, president de l’Il-

lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona secció de dret esportiu, amb relació a la proposició 

de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00053/13). Comissió Promotora de 

la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

53. Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sans i Juan, director de la Unió de Fe-

deracions esportives de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00054/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de 

l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

54. Proposta d’audiència en comissió de Rafael Niubó i Baquè, amb relació a la propo-

sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00055/13). Comissió Pro-

motora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

55. Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Camps i Povill, secretari general de la 

Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activi-

tat física de Catalunya (tram. 352-00056/13). Comissió Promotora de la Proposició de Llei 

de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

56. Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Raurich i Puigdevall, amb relació 

a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00057/13). Co-

missió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya. Debat i votació de la 

proposta.

57. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de PIMEC, amb relació a la 

proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00063/13). Grup Mixt. 

Debat i votació de la proposta.

58. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacio-

nal, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00064/13). Grup Mixt. Debat i votació de la proposta.

59. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gimnasos DIR, amb re-

lació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00065/13). 

Grup Mixt. Debat i votació de la proposta.

60. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vinícola Ca-

talana, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00066/13). Grup Mixt. Debat i votació de la proposta.

61. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Asociación Española de 

Campos de Golf, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalu-

nya (tram. 352-00067/13). Grup Mixt. Debat i votació de la proposta.

62. Proposta d’audiència en ponència d’un representant del Real Club de Polo de Bar-

celona, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00068/13). Grup Mixt. Debat i votació de la proposta.

63. Proposta d’audiència en ponència d’un representant de l’Asociación Española de 

videojuegos, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00069/13). Grup Mixt. Debat i votació de la proposta.

64. Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel, president del Col·legi Oficial de 

Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport 

i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00110/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

65. Proposta d’audiència en ponència de Jaume Martí, vicepresident de l’Associació 

Catalana de Psicologia de l’Esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 
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física de Catalunya (tram. 352-00111/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

66. Proposta d’audiència en ponència de Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial 

de Metges de Barcelona, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00112/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

67. Proposta d’audiència en ponència de Ramon Aguadé, degà del Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00113/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

68. Proposta d’audiència en ponència d’August Tarragó, president de l’Associació 

d’Empresaris de Clubs Catalans de Fitness, amb relació a la proposició de llei de l’esport i 

l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00114/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

69. Proposta d’audiència en ponència de Julián García, president de l’Associació Em-

presarial de Clubs de Natació, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00115/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

70. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Cerveceros de España amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00116/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. De-

bat i votació de la proposta.

71. Proposta d’audiència en ponència de Ramón Agenjo Bosch, vicepresident de la 

Fundació Damm, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalu-

nya (tram. 352-00117/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

72. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cecot amb relació a 

la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00118/13). Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 

i votació de la proposta.

73. Proposta d’audiència en ponència de Jacint Soler Matutes, director de Col·lectius i 

Relacions Internacionals de Pimec, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00119/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

74. Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna, presidenta del clúster de la indús-

tria de l’esport Indescat, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00120/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

75. Proposta d’audiència en ponència de Josep Viladot, president de l’Associació Catala-

na d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives Públiques, amb relació a la proposició de llei 

de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00121/13). Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

76. Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña, president de l’Associació 

Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb relació a la proposició de llei de l’esport 

i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00122/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

77. Proposta d’audiència en ponència de José María Moreno, director general de l’As-

sociació Espanyola de Vídeojocs, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00123/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

78. Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mesonero, cap de Relacions Institucio-

nals de la Lliga de Vídeojocs Professional, amb relació a la proposició de llei de l’esport i 

l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00124/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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79. Proposta d’audiència en ponència de Marc Palol, representant de la consultoria Co-

Esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00125/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

80. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Linares, director general de Top Ten 

Sports, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00126/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

81. Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, president de la Unió de 

Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00127/13 Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

82. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Vinyals, president de la Plataforma pro 

Seleccions Esportives Catalanes, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00128/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

83. Proposta d’audiència en ponència de Pere Sust, president de la Fundació Catala-

na per a l’Esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalu-

nya (tram. 352-00129/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

84. Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Cayón, president del Centre Excursio-

nista de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00130/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

85. Proposta d’audiència en ponència de Maria Corbella, representant de la Fundació 

Mensalus, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00131/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

86. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Sant Mar-

tí Esport amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00132/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

87. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Nàstic Genuine amb re-

lació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00133/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

88. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Més que Surf amb re-

lació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00134/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

89. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Isidre Este-

ve amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00135/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya. Debat i votació de la proposta.

90. Proposta d’audiència en ponència de Manuel Estepa, portaveu de la Plataforma 

Taula de Castelldefels, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-

talunya (tram. 352-00136/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

91. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Banyo-

les amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00137/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya. Debat i votació de la proposta.

92. Proposta d’audiència en ponència de Pere Lluís Mellado, director dels Serveis Ju-

rídics del Futbol Club Barcelona, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 
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física de Catalunya (tram. 352-00138/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

93. Proposta d’audiència en ponència de Roger Guasch, representant del R. C. D. Es-

panyol, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00139/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

94. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup Excursionista i Es-

portiu Gironí amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00140/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

95. Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Medel, representant del Club Esportiu 

Ciutat La Seu, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00141/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

96. Proposta d’audiència en ponència de Ferran Pubill, president del Club d’Esquí 

de Fons Urgellet-Cerdanya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat físi-

ca de Catalunya (tram. 352-00142/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

97. Proposta d’audiència en ponència de Pere Porta, representant del Club Sedis Ai-

ram, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00143/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

98. Proposta d’audiència en ponència d’Anna Aguilar, representant de Mountain Run-

ners del Berguedà, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00144/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

99. Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel, professor de legislació i or-

ganització de l’esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la 

proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00145/13). Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

100. Proposta d’audiència en ponència de Núria Puig, catedràtica de sociologia de l’es-

port de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la proposició de llei 

de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00146/13). Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

101. Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas, ex-secretari general 

de l’Esport de la Generalitat, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat físi-

ca de Catalunya (tram. 352-00147/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

102. Proposta d’audiència en ponència de Xavier M. Triadó, director del màster en Ges-

tió Econòmica d’Entitats Esportives de la Universitat de Barcelona, amb relació a la propo-

sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00148/13). Grup Parlamen-

tari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

103. Proposta d’audiència en ponència de Joan Antoni Gutiérrez, especialista en medi-

cina de l’esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00149/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

104. Proposta d’audiència en ponència de Franchek Drobnic, especialista en medici-

na de l’esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00150/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

105. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Torres, director de la Federació Ca-

talana de Vela, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 



DSPC-C 49
15 de juliol de 2021

Sessió 3 de la CAI  11 

(tram. 352-00151/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

106. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Segura, especialista en dopatge, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00152/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

107. Proposta d’audiència en ponència de Marta Carranza, excomissionada d’Esports 

de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat físi-

ca de Catalunya (tram. 352-00153/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

108. Proposta d’audiència en ponència de Maica Rubinat, coordinadora del Pla Nacio-

nal de Promoció de l’Activitat Física de la Generalitat, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00154/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

109. Proposta d’audiència en ponència de Daniel Còrdoba, acadèmic i empresari, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00155/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

110. Proposta d’audiència en ponència de Mario Ramírez Barajas, professor d’educació 

física amb experiència en federacions internacionals, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00156/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

111. Proposta d’audiència en ponència de Marcel Llordella, gestor del Centre Esportiu 

Municipal de Bon Pastor, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00157/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

112. Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, membre del Grup d’In-

vestigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Fí-

sica de Catalunya i responsable del projecte INEFC Global, amb relació a la proposició de llei 

de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00158/13). Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

113. Proposta d’audiència en ponència de Toti Mumbrú, professional en diversos àm-

bits de l’esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00159/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

114. Proposta d’audiència en ponència de Cristina Clota, membre de la Junta Directiva 

de la Federació Catalana de Patinatge, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’acti-

vitat física de Catalunya (tram. 352-00160/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

115. Proposta d’audiència en ponència de Maria Giné Garriga, professora titular de la 

Universitat Ramon Llull, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00161/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

116. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Camino, cap de projecte del Pla de 

Barris de la Trinitat Vella, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-

talunya (tram. 352-00162/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

117. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pujades i Martí, investigador i director 

de l’Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de la Universitat Ramon Llull, amb relació 

a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00163/13). Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 

i votació de la proposta.

118. Proposta d’audiència en ponència de Borja García García, professor de gestió i 

política esportiva de la Universitat de Loughborough, amb relació a la proposició de llei de 
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l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00164/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

119. Proposta d’audiència en ponència de Sixte Abadía, especialista en ciències de l’ac-

tivitat física i de l’esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00165/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

120. Proposta d’audiència en ponència de Rafel Niubó, ex-secretari general de l’Esport, 

amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00166/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

121. Proposta d’audiència en ponència de Javier Latorre, expert en dret de l’esport, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00167/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. De-

bat i votació de la proposta.

122. Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Doñate, exdirector del Consell Català 

de l’Esport i advocat, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-

talunya (tram. 352-00168/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

123. Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Bassols, expert en dret esportiu, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00169/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

124. Proposta d’audiència en ponència de Queralt Reig, membre del Tribunal Català de 

l’Esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00170/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

125. Proposta d’audiència en ponència de David Barrufet, advocat especialitzat en dret 

esportiu i exesportista professional, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00171/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

126. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Albert Canal, president de l’Associa-

ció Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00172/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

127. Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas, president de la Federació Espa-

nyola de Beisbol i de la Fundació Olímpica Barcelona, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00173/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

128. Proposta d’audiència en ponència de Joan Colom, expert en drogodependències 

i projectes de salut i esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00174/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

129. Proposta d’audiència en ponència de Carmen Cabezas, experta en medicina es-

portiva i promoció de la salut, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00175/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

130. Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Pons, expert en salut comunità-

ria i projectes de promoció de l’activitat física, amb relació a la proposició de llei de l’esport 

i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00176/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

131. Proposta d’audiència en ponència de Josep Besora, expert en iniciatives comunità-

ries saludables «Projecte pas a pas», amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00177/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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132. Proposta d’audiència en ponència de Roser Pedret, infermera i experta en inicia-

tives comunitàries «Salut i esport», amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00178/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

133. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Segura, expert en la repercussió eco-

nòmica en el món de l’esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00179/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

134. Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, membre del Grup d’In-

vestigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Fí-

sica de Catalunya i responsable del projecte INEFC Global, amb relació a la proposició de llei 

de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00180/13). Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

135. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Solà, representant de l’Associació del 

Consell de Centres de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, amb relació a la propo sició 

de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00181/13). Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 

proposta.

136. Proposta d’audiència en ponència de Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Rela-

cions Internacionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 

la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00182/13). Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 

votació de la proposta.

137. Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, vicerectora 

d’Estudiants i d’Inserció Laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la proposició de 

llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00183/13). Grup Parlamentari d’Es-

querra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la pro-

posta.

138. Proposta d’audiència en ponència de Susanna Soler Prat, investigadora d’esport 

i gènere, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00184/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

139. Proposta d’audiència en ponència de Rafel Magrinyà i Adrià Martín, de l’Escola 

Universitària de la Salut i l’Esport de la Universitat de Girona, amb relació a la proposició 

de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00185/13). Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 

proposta.

140. Proposta d’audiència en ponència de Manuel Vicente Garnacho i Lluís Albesa, de 

l’Escola Superior de Ciències de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 

la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00186/13). Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 

votació de la proposta.

141. Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Comerma i Ernest Baiget, de la Uni-

versitat de Vic, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00187/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

142. Proposta d’audiència en ponència del responsable d’esports de la Universitat 

Oberta de Catalunya amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00188/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

143. Proposta d’audiència en ponència d’un representant de l’àmbit de l’esport de l’As-

sociació Catalana de Municipis amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00189/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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144. Proposta d’audiència en ponència d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Fede-

ració de Municipis de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00190/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

145. Proposta d’audiència en ponència de David Escudé, diputat delegat d’Esports de la 

Diputació de Barcelona, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-

talunya (tram. 352-00191/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

146. Proposta d’audiència en ponència de Juan Andrés Hernando, especialista en infra-

estructures esportives i recreatives, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00192/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

147. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu Punt6 amb re-

lació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00193/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

148. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Laboratori d’Urbanisme 

de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00194/13). Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

149. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Raons 

Públiques amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00195/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

150. Proposta d’audiència en ponència de Gemma Vilarasau, regidora d’Esports de 

l’Ajuntament de Balaguer i assessora en matèria d’esports de la Diputació de Lleida, amb 

relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00196/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

151. Proposta d’audiència en ponència de Marta Macias Quesada, representant de 

 Coop4eQuality, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00197/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

152. Proposta d’audiència en ponència d’Anna Mercadé i Ferrando, directora de l’Ob-

servatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Catalunya, amb relació 

a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00198/13). Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 

votació de la proposta.

153. Proposta d’audiència en ponència de Mireia Vicente, periodista de Televisió de Ca-

talunya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00199/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

154. Proposta d’audiència en ponència de Maria Guixà, periodista de Catalunya Rà-

dio, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00200/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

155. Proposta d’audiència en ponència de Cristina Cubero, periodista del diari Mundo 

Deportivo, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00201/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

156. Proposta d’audiència en ponència de Natàlia Arroyo, periodista d’esports del diari 

Ara, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00202/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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157. Proposta d’audiència en ponència de Danae Boronat, periodista especialitzada en 

retransmissions esportives, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00203/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

158. Proposta d’audiència en ponència de Lluc Pellissa, empresari d’activitats de natura 

i guia de muntanya, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00204/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

159. Proposta d’audiència en ponència d’Empar Vaqué, empresària de cicloturisme, 

amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00205/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

160. Proposta d’audiència en ponència de César León, representant de persones amb 

mobilitat reduïda, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalu-

nya (tram. 352-00206/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

161. Proposta d’audiència en ponència de Miquel Luque, esportista paralímpic, amb re-

lació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00207/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

162. Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Onat Foundation amb re-

lació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00208/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

163. Proposta d’audiència en ponència de Ester Eroles, de la Fundació Cruyff, amb re-

lació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00209/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

164. Proposta d’audiència en ponència de Berta Castells, esportista olímpica llançado-

ra de martell, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00210/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

165. Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Barceló, preparador físic i campió 

mundial en proves d’atletisme a l’aire lliure, amb relació a la proposició de llei de l’esport i 

l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00211/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

166. Proposta d’audiència en ponència de Laura Ràfols, exfutbolista del F. C. Barcelona 

i fisoterapeuta, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00212/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

167. Proposta d’audiència en ponència de Laia Palau, jugadora de la selecció espanyo-

la de bàsquet i campiona del món, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00213/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

168. Proposta d’audiència en ponència de Laia Sanz, pilot de trial, raid i enduro i cam-

piona del món, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00214/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

169. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Turull, exconseller de la Presidència, 

amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00215/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

170. Proposta d’audiència en ponència de Raül Romeva, exconseller de la Generalitat i 

expert en esports, cooperació i internalització de l’esport, amb relació a la proposició de llei 
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de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00216/13). Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

171. Proposta d’audiència en ponència de Ramon Terrassa, director del Centre d’Alt 

Rendiment Esportiu de Sant Cugat, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00217/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

172. Proposta d’audiència en ponència de Joan Maria Xiol, president del Tribunal Cata-

là de l’Esport, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00218/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

173. Proposta d’audiència en ponència de Josep Ribera, representant del Pla educatiu 

d’entorn de Deltebre, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00219/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

174. Proposta d’audiència en ponència de Carme Moncasi, representant del Pla educa-

tiu d’entorn de Mollerussa, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00220/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

175. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 

Multiesportiu d’Esplugues amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00221/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

176. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Especialitzat 

d’Esports d’Hivern de la Vall d’Aran amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00222/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

177. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 

de Lleida, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00223/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

178. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 

de Rem Banyoles amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalu-

nya (tram. 352-00224/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

179. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnifica-

ció Esportiva del Ripollès amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Cata lunya (tram. 352-00225/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

180. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 

de la Seu d’Urgell amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalu-

nya (tram. 352-00226/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

181. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 

Esportiva de les Terres de l’Ebre - Amposta amb relació a la proposició de llei de l’esport i 

l’activitat física de Catalunya (tram. 352-00227/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

182. Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, representant dels consells 

esportius de la vegueria de Barcelona, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’acti-

vitat física de Catalunya (tram. 352-00228/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

183. Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 

la vegueria de l’Alt Pirineu amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física 

de Catalunya (tram. 352-00229/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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184. Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 

la vegueria de la Catalunya Central amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00230/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

185. Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 

la vegueria de Girona amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00231/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

186. Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 

la vegueria de Lleida amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00232/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

187. Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 

la vegueria del Camp de Tarragona amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00233/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

188. Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 

la vegueria de les Terres de l’Ebre amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat 

física de Catalunya (tram. 352-00234/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

189. Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de la 

vegueria del Penedès amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00235/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

190. Proposta d’audiència en ponència de Xavi Fernández, director general de l’UNI 

Girona Club de Bàsquet, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 

Catalunya (tram. 352-00236/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

191. Proposta d’audiència en ponència de Josep Aneas, president del Club Bàsquet 

Femení Sant Adrià, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Cata-

lunya (tram. 352-00237/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

192. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del club d’handbol BM Gra-

nollers amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00238/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

193. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Sabadell 

amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00239/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

194. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Mata-

ró amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00240/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

195. Proposta d’audiència en ponència Josep Maldonado, ex-secretari general de l’Es-

port de la Generalitat, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-

talunya (tram. 352-00241/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

196. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del club d’hoquei Atlètic 

Terrassa amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 

352-00242/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

197. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vitiviníco-

la amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-
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00243/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

198. Proposta d’audiència en ponència d’Eva Vilalta, presidenta d’Esport Femení Llei-

da, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 352-

00244/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

199. Proposta d’audiència en ponència de Josefina Farreny, presidenta de Dona Balà-

fia Associació, amb relació a la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

(tram. 352-00245/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

200. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Muni-

cipis de Catalunya amb relació a la proposició de llei electoral (tram. 352-00070/13). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

201. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 

Municipis amb relació a la proposició de llei electoral (tram. 352-00071/13). Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

202. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Ferran Martínez i Coma, 

professor de l’Escola de Govern i Relacions Internacionals de la Griffith University, amb re-

lació a la proposició de llei electoral (tram. 352-00072/13). Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

203. Proposta d’audiència en ponència de Joan Rodríguez Teruel, professor de ciència 

política de la Universitat de València, amb relació a la proposició de llei electoral (tram. 352-

00073/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

204. Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Colomé Garcia, professor de ciència 

política a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la proposició de llei electoral 

(tram. 352-00074/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta.

205. Proposta d’audiència en ponència d’Ana María Sanz León, cap d’estudis del Grau 

de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 

proposició de llei electoral (tram. 352-00075/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la proposta.

206. Proposta d’audiència en ponència d’Eva Anduiza Perea, coordinadora de la Uni-

tat de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 

relació a la proposició de llei electoral (tram. 352-00076/13). Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

207. Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Reniu Vilamala, professor titular 

de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei electo-

ral de Catalunya (tram. 352-00246/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat 

i votació de la proposta.

208. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Muñoz Mendoza, professor agregat de 

ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei electoral 

de Catalunya (tram. 352-00247/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i vo-

tació de la proposta.

209. Proposta d’audiència en ponència de José Luis Martí Màrmol, professor de dret de 

la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 

352-00248/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta.

210. Proposta d’audiència en ponència Gemma Ubasart González, professora agrega-

da de ciència política i de l’administració de la Universitat de Girona, amb relació a la pro-

posició de llei electoral de Catalunya (tram. 352-00249/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana. Debat i votació de la proposta.

211. Proposta d’audiència en ponència de Macià Serra i Serra, investigador en ciència 

política i de l’administració de la Universitat de Girona, amb relació a la proposició de llei 

electoral de Catalunya (tram. 352-00250/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Debat i votació de la proposta.
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212. Proposta d’audiència en ponència de Joan Ridao i Martín, professor agregat de 

dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei elec-

toral de Catalunya (tram. 352-00251/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat 

i votació de la proposta.

213. Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Claveria Alias, investigadora postdoc-

toral de la Universitat Carlos III de Madrid, amb relació a la proposició de llei electoral de 

Catalunya (tram. 352-00252/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i vota-

ció de la proposta.

214. Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Peña-López, professor d’estudis de 

dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la proposició 

de llei electoral de Catalunya (tram. 352-00253/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana. Debat i votació de la proposta.

215. Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Xnet - Institut per la Di-

gitalització Democràtica amb relació a la proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 

352-00254/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la pro-

posta.

216. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Internaci-

onal d’Entitats Catalanes amb relació a la proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 

352-00255/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta.

217. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Oficina Antifrau de Ca-

talunya amb relació a la proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352-00256/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta.

218. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la campanya «Ce-

deix-nos el vot» amb relació a la proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352-

00257/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta.

219. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de 

la Joventut de Catalunya amb relació a la proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 

352-00258/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la pro-

posta.

220. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor de dret cons-

titucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la proposició de llei electoral de Ca-

talunya (tram. 352-00259/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació 

de la proposta.

221. Proposta d’audiència en ponència Carlos Fernández Esquer, investigador del Cen-

tre d’Estudis Polítics i Constitucionals García Pelayo, amb relació a la proposició de llei 

electoral de Catalunya (tram. 352-00260/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Debat i votació de la proposta.

El president 

Diputades, diputats, bon dia. Si els sembla, començaríem la comissió. 
Abans de començar, saben que el Reglament ens dona deu minuts d’intervenció, 

però hi ha un acord a les comissions per intentar limitar a cinc minuts les interven-
cions, seria aconsellable que ho seguíssim, eh? És un acord que es va adoptar amb 
els coordinadors de tots els grups parlamentaris, és la tradició de la casa. Per tant, si 
no hi ha cap inconvenient, ho seguiríem mantenint.

Primer, algun grup ha de comunicar alguna substitució? 

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí, per part del Grup del PSC - Units per Avançar, la diputada Rocio Garcia subs-
titueix el diputat Salvador Illa.

Marc Parés Franzi

Per part del Grup d’En Comú Podem jo mateix substitueixo la diputada Jéssica 
Albiach.
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Glòria Freixa i Vilardell

Per part de Junts per Catalunya el diputat Quim Calatayud substitueix el diputat 
Lluís Puig i el..., ah, no hi és. Perdó. La diputada Cristina Casol substitueix el dipu-
tat Albert Batet.

El president 

Molt bé. 
Doncs iniciaríem el debat amb les propostes de resolució.

Proposta de resolució de compromís de lluita contra la corrupció 
i per la regeneració democràtica 

250-00001/13

La primera és una proposta de resolució de compromís de lluita contra la cor-
rupció i per la regeneració, que ha presentat el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té 
la paraula el senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Bueno, pues hemos traído a esta comisión una pro-
puesta que hemos llamado «de compromís de lluita contra la corrupció i per la rege-
neració democràtica», que verán ustedes que tiene tres puntos. Y, básicamente, los 
tres puntos suponen, el primero, una declaración de la importancia de que las insti-
tuciones y las autoridades públicas tengan como prioridad política esencial la lucha 
contra la corrupción. 

El segundo punto, también muy breve y simple, es el compromiso de adoptar y 
aplicar una política de tolerancia cero con la corrupción.

Y el tercero es el rechazo a cualquier intento de eliminar de nuestro Reglamen-
to, del Reglamento del Parlamento, las consecuencias desfavorables que se prevén 
actualmente para aquellos que están investigados o procesados por delitos de co-
rrupción.

Ya hemos presenciado en este Parlamento dos cuestiones. Una, pues, el intento 
de poner como, digamos, de..., el intento de que cualquier investigación que se pro-
duce contra líderes de determinadas formaciones políticas, sea por corrupción o sea 
por cualquier otro aspecto, se intenta hacer pasar como represión. Y se prejuzga, de 
esa forma, pues, sobre..., al órgano jurisdiccional, se le atribuyen, en realidad, inten-
ciones pues prevaricadoras, torticeras y conspirativas contra determinados líderes 
políticos. O sea, se viene aplicando aquí la regla general de que cualquier investiga-
ción contra un líder independentista, pues, es represión.

Por lo tanto, nosotros lo que, digamos, proponemos a todos los diputados y dipu-
tadas de este Parlamento es que no demos el ejemplo fatal de que el Parlamento de 
Cataluña blinda ideológicamente a cualquiera de sus miembros de cualquier tipo 
de consecuencia por los actos que haya podido realizar, que no sean relacionados 
con su actividad política, sino que sean relacionados con la gestión, con la gestión 
de los caudales públicos, con el favoritismo, con todas las modalidades de corrup-
ción que conocemos.

Cataluña, desgraciadamente, ha sido un mal ejemplo respecto a la corrupción de 
sus líderes. En Cataluña el que fuera principal partido durante muchos años, Con-
vergència i Unió, pues es un partido que hoy día está desaparecido y con pronun-
ciamientos judiciales en contra y con las sedes perseguidas y en liquidación, y era, 
precisamente, porque se declaró que era un partido que había tenido conductas co-
rruptas y reprochables, igual que muchos de sus dirigentes, que han sido procesados 
o juzgados e, incluso, condenados por actividades relacionadas con la corrupción.

Por eso creo que desde el Parlamento se mandaría un pésimo ejemplo a la socie-
dad si nosotros tratamos de hacer modificaciones reglamentarias para evitar las con-
secuencias judiciales de los actos de corrupción. 
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Esto, aunque aquí se pueda teñir de ideología y se pueda buscar la protección de 
una hipotética represión, todos sabemos que es responsabilidad de todos los diputa-
dos, que, en general, ejercen y ejercemos la política de forma honrada, el no dar la 
imagen de que en Cataluña todo vale, de que la ideología es un escudo, de que cual-
quiera que lleve conductas reprobables en relación con la corrupción solamente tie-
ne que acogerse a sagrado a la ideología que hoy día está en el Gobierno para evitar 
las consecuencias de sus actos.

Por eso yo creo que esta cuestión debería ser acogida por los diputados de todos 
los grupos y este compromiso creo que nos regenera y nos deja mejor ante una so-
ciedad que cada vez está más desengañada de la política por este afán de impunidad 
que desde algunos partidos políticos se busca de forma torticera.

El president

Gràcies, senyor diputat. En aquesta proposta de resolució no s’han presentat es-
menes, per tant, anirem al posicionament dels grups parlamentaris. En primer lloc 
té la paraula el senyor Cristòfol Gimeno en nom del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, president. Bé, bon dia, senyores diputades, senyors diputats. M’estre-
no com a portaveu en aquesta Comissió d’Afers Institucionals i, per tant, doncs co-
mencem amb aquesta proposta de resolució que ha presentat el Grup de Ciutadans 
que, bé, sota el títol que planteja, «propuesta de resolución de compromiso de lucha 
contra la corrupción i la regeneración democrática», dius..., bé, llegeixes l’exposició 
de motius i, després, la part resolutiva, i, doncs, interpretes diferentes coses.

Jo crec que la proposta de resolució respon una mica, doncs, més enllà de la in-
tervenció que ha fet el proposant, el diputat Carrizosa, explicant tots aquests neguits i 
inquietuds que té, que en podem compartir en part..., però respon a aquella expressió 
col·loquial que podem dir ens volem posar la tireta abans de fer-nos el tall –no sé si 
s’entén–, no? 

Bàsicament, perquè si..., és a dir, nosaltres ja avanço que el nostre grup donarà 
suport a aquesta proposta de resolució, bàsicament perquè la part resolutiva no hi po-
dem estar en contra. És a dir, si llegim la part dels acords i de la necessitat que aquest 
Parlament i que tots els grups parlamentaris treballem, doncs, per la política de to-
lerància zero contra la corrupció, que apliquem totes les mesures que siguin neces-
sàries per aconseguir que les institucions i les autoritats públiques tinguem  aquesta 
prioritat en el nostre dia a dia, amb això, no podem fer una altra cosa que estar-hi 
d’acord, no?

Ara, evidentment, doncs no respon a tota la part d’exposició de motius, més en-
llà de coincidir en alguns aspectes..., però no entenem que hi hagi la suficient con-
sistència en la proposta de resolució per després plantejar segons quines qüestions.

Per tant, hi insisteixo, la nostra posició serà de donar suport a la proposta de re-
solució bàsicament per la part resolutiva de la proposta i, en aquest sentit, la posició 
del nostre grup serà favorable.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari de VOX té la paraula el 
senyor Joan Garriga.

Joan Garriga Doménech

Gràcies, president. Bueno, desde VOX, como no podía ser de otra manera, esta-
mos a favor de cualquier iniciativa encaminada a combatir la corrupción. La corrup-
ción está muy presente en nuestra querida región, en Cataluña, años de pujolismo, 
de tres per cent, de Convergència, casos extensos y numerosos como son Pretoria, 
Manga, Mercurio, caso Estela, caso ITV. Y lo afirma un prestigioso informe euro-
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peo del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo 
que evalúa tres tipos de valoraciones de los ciudadanos respecto a sus instituciones 
en cuanto a la imparcialidad, la corrupción y la calidad de los servicios públicos.

Con este sistema de análisis los investigadores de esta universidad acaban con-
cluyendo una lista de regiones europeas con más corrupción. Pues, bien, aquí es 
donde Cataluña lidera la corrupción en todas las regiones de España. Y para encon-
trar niveles similares de corrupción, pues, nos tenemos que ir a países del este, como 
Hungría o Rumanía. Y la verdad es que es triste que en nuestra querida tierra haya 
tanta corrupción y haya sido tan inmune, a nuestro parecer.

Pero las noticias no terminan aquí, este informe también valora la prestación de 
servicios. Y aquí es donde también Cataluña, pues, lidera la peor percepción de los 
ciudadanos en cuanto a la prestación de servicios públicos por parte de su Admi-
nistración.

Resulta llamativo que precisamente la antigua portavoz, Meritxell Budó, llegara a 
argumentar y a decir que, si nosotros tuviésemos más competencias en Cataluña, no 
hubiésemos tenido tantos muertos por covid. Ahora, lamentablemente, y lo lamento 
profundamente, las cifras no le dan la razón. Ahora que tenemos competencias para 
gestionar la crisis del covid, es donde más contagios hay, en Cataluña.

Pues, bien, por el bien de los ciudadanos, yo creo que es bueno que el Gobierno 
se aparte del separatismo. Hacemos un llamamiento des de VOX para que deje de un 
lado el separatismo, si puede ser, que gestione lo menos posible, y así los catalanes 
pues seremos más felices. 

Evidentemente, votaremos a favor de la propuesta. 
Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar té la paraula la seva portaveu, la senyora 
Maria Dolors Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, moltes gràcies. Doncs, miri, nosaltres, precisament, perquè des d’una pers-
pectiva radicalment a favor de la persecució de la corrupció i rotundament a favor de 
que les autoritats i les institucions públiques tinguem com a prioritat política aquesta 
lluita contra la corrupció i aquesta tolerància zero –aquesta també al Parlament–, 
precisament per aquesta rotunda anticorrupció nosaltres votarem rotundament en 
contra d’aquesta moció. 

Una moció que no només és poc creïble, sinó que fins i tot és ofensiva. Jo no 
sé si s’ha escoltat, senyor Carrizosa, quan parlava, i s’ha projectat quan vostè s’ha 
posat totalment en contra de les decisions d’aquest Parlament per qüestionar el se-
nyor Juan Carlos, el Borbó, que és el màxim corrupte, és l’expressió màxima de la 
corrupció de l’Estat espanyol, i vostès no només l’estan defensant, no només estan 
defensant encobrir-lo, sinó que estan, a més a més, defensant que la seva impunitat 
ha de continuar intacta. 

Per tant, totes les paraules que vostè ha pronunciat són absolutament buides, 
poc creïbles, són inconsistents i, a diferència del que deia el representant del Partit 
Socialistes, per nosaltres, no es pot separar la part resolutiva de la part expositiva. 
Per tant, veient, no?, que vostès, com a promotors d’aquesta moció, defensen aquest 
monarca evasor, aquest Borbó que s’ha fugat per no afrontar les conseqüències dels 
gravíssims delictes comesos, i després ens volen fer creure que vostès defensen la 
tolerància zero. Sincerament, de què van? 

Llegim profundament l’exposició dels seus motius i veiem que una altra vegada 
vostès estan en aquest joc de barrejar-ho tot i d’anar amb aquesta..., posen al servei 
de l’estratègia repressiva paraules tan sagrades, tan importants com la defensa de 
l’anticorrupció o la persecució de la corrupció.
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Ens preguntem, no?... Vostès, a més a més, són un espai polític que no n’estan 
precisament indemnes, no? Precisament, en tenen molts casos, no? A la que van 
entrar al poder, a nivell municipal, a Madrid, Andalusia, La Rioja, País Valencià... 
Vostès no són, precisament, un exemple d’haver estat lluitadors contra la corrupció. 
I ens preguntem, doncs, per què ho fan, per què ens porten aquesta moció si vostès 
ens demostren que no estan disposats a aquesta tolerància zero, no estan disposats a 
frenar el màxim exponent de la corrupció. 

Vostè parlava de l’exemple per a la població, del desencís de la població amb la 
política. Precisament, el màxim corrupte que tenim a l’Estat i vostès l’estan recolzant, 
l’estan defensant i estan impedint que se’l jutgi, estan defensant que no se’l pugui jutjar.

Per tant, com que no ens quadra que els encobreixin i defensin amb tanta abne-
gació la impunitat del rei corrupte i encobreixin, alhora, corrupcions a dojo i que, 
alhora, vulguin fer-nos passar aquesta moció com alguna cosa creïble, nosaltres hi 
votarem en contra. I hi votem en contra perquè, sincerament, pensem que la trans-
parència i la lluita contra la corrupció són massa importants com per devaluar-les a 
una moció promoguda per qui l’encobreix i és absolutament connivent amb la cor-
rupció estructural i sistèmica. Nosaltres a vostès no els farem el joc.

El president

Ara, per fixar la seva posició, té la paraula el diputat Marc Parés en nom del Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, si un llegeix –com s’ha dit, no?– la part resolutiva d’aques-
ta proposta de resolució, doncs, òbviament, llegint la literalitat dels tres punts, doncs 
el nostre grup parlamentari hi està d’acord i, per tant, podríem votar-hi a favor. 

De fet, quan el senyor Carrizosa ha començat la seva intervenció, ha començat 
referint-se únicament a la part resolutiva. I, per tant, dic: «Mira, potser obvia la part 
expositiva i encara podrem salvar-ho d’alguna manera», però no. Com que tenia cinc 
minuts d’intervenció, aleshores els ha aprofitat per anar a les qüestions on sempre va 
a parar Ciutadans. I el fet és que darrere d’aquesta proposta de resolució és evident 
que també hi ha una intencionalitat política que, de fet, el que fa és barrejar repres-
sió i corrupció, no?, i, per tant, fer un barrija-barreja de les diferents qüestions, quan 
jo crec que són elements que el que hem de fer és separar-los.

I no podem obviar que a Catalunya tenim més de tres mil persones represalia-
des per les seves idees, derivades del l’1 d’octubre del 2017. Jo els convido, doncs, 
a consultar la web d’Òmnium Cultural, on s’explica, explícitament, els motius de la 
repressió d’aquestes més de tres mil persones. Per tant, això no ho podem obviar i 
no ens sembla de rebut barrejar-ho amb les qüestions de corrupció. 

Però és que no només són perseguides en aquest Estat les persones o en els dar-
rers anys ha estat perseguit el moviment independentista, que és evident que així ha 
estat, sinó que també hem vist com s’ha perseguit a tuiters, a músics, a cantants, a 
titellaires. Per tant, al final la dissidència és motiu de persecució. 

Per tant, tot i que estem d’acord amb els tres punts de la proposta de la part re-
solutiva, no entrarem tampoc en el joc, diguéssim, doncs d’aprovar aquesta proposta 
de resolució tenint en compte la intencionalitat política que hi ha al darrere i l’ex-
posició que s’ha fet per part del proposant. I, òbviament, també, com s’ha esmentat 
abans, doncs per una qüestió de coherència, que si hem de lluitar contra la corrup-
ció, contra totes les corrupcions, el que no pot ser és que aquest Parlament no pu-
gui opinar, no pugui parlar, no pugui votar sobre una monarquia altament corrupta.

Per tant, el nostre grup parlamentari no donarà suport a aquesta proposta de re-
solució. 

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la seva posició, en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, té la paraula la diputada Glòria Freixa.



DSPC-C 49
15 de juliol de 2021

Sessió 3 de la CAI  24

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. Bon dia a tots. Bé, com sempre, comencem amb una moció 
de Ciutadans que, com han comentat ja diversos companys, va més dirigida al seu 
discurs habitual sense intentar veure, realment, què s’està fent des del Govern de 
Catalunya, sense mirar que és comunitat autònoma pionera en la lluita contra la cor-
rupció, malgrat que els pesi sentir aquestes paraules. 

Sabem que no és el seu relat i que no els hi agrada, però ens agradaria que do-
nessin un cop d’ull, si no ho han fet, a la pàgina de Govern Obert de la Generalitat 
perquè vegin l’estratègia de la lluita contra la corrupció que allà està exposada, des-
envolupa diversos punts d’estratègia. 

Aquesta estratègia s’inicia aquest gener del 2020. És una estratègia transversal, 
liderada pel Departament d’Exteriors, però que, a més a més d’ell, hi treballen tam-
bé el Departament d’Economia, el Departament de Funció Pública. Està obert a la 
participació ciutadana, ja que crec que tots aquí representem els ciutadans, ens agra-
daria que sabessin que els seus ciutadans, els seus i els de VOX, després del discurs 
que acaba de fer, també tenen dret a dir alguna cosa en aquesta estratègia de la lluita 
contra la corrupció. I aquesta participació ciutadana que es va obrir, a més a més, va 
designar determinades persones entre aquests ciutadans perquè puguin fer un segui-
ment, una observança del compliment d’aquesta lluita contra la corrupció que s’està 
fent des del Govern.

Som l’única comunitat autònoma, l’única, que té una estratègia dirigida a ata-
car la corrupció. L’única. Pioners. Consultin Govern Obert, consultin els vint-i-cinc 
punts d’aquesta estratègia, si us plau, perquè està absolutament detallat. Ens agrada-
ria que es documentessin una mica més sobre les lluites contra la corrupció que es 
fan a Catalunya abans de venir amb aquests discursos, amb aquest preàmbul que han 
fet que és tan repetitiu.

Ens agradaria també fer esment de la cimera de la corrupció que s’ha dut a 
terme des del Parlament de Catalunya i en la qual hem participat activament els 
grups d’Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya i també de la CUP i del 
Partit Socialistes, que som els designats en aquesta cimera per la corrupció, doncs 
s’han tret unes conclusions que per primera vegada s’han publicat al Parlament de 
Catalunya. 

Amb totes aquestes estratègies hem estat convidats a la Universitat de Toulouse 
sobre compliance a les administracions públiques per presentar el nostre pla de go-
vern contra la corrupció. I això vol dir que interessa el nostre programa i interessa 
seguir-lo també a altres països.

Si volen que parlem del preàmbul, crec que ja ho han fet altres companys meus, 
nosaltres no podem votar a favor, no perquè no compartim que s’ha de lluitar contra 
la corrupció, perquè aquí ho hem demostrat, nosaltres ja ho estem fent. De fet, nos-
altres crec que hem assumit els casos de corrupció que hi ha en aquest país i crec 
que haurien de prendre nota, perquè vostès allà on governen donen suport al Partit 
Popular, que és el partit amb més condemnes per corrupció de la història. Vostès i 
els companys de VOX, que resulta que estan dient aquí una sèrie de coses que no 
acabem d’entendre perquè, quan els interessa donar suport a governs, no miren si 
són corruptes, si no ho són. 

I, després, la vergonya que fa que hi segueixin donant suport i que no es pugui 
parlar d’aquesta monarquia, que, com ha explicat la companya de la CUP i també 
ha explicat el company de comuns..., bé, no cal que diem res: estan analitzats per la 
fiscalia suïssa, els trauran els colors; el propi rei ha hagut de renunciar a l’herència 
del seu pare per lo bruts que estan tots aquests diners i tots aquests colors. 

I, per tant, a nosaltres ens fa vergonya que no vulguin obrir els ulls, que només 
ataquin per temes del passat que ja no afecten el Govern actual, perquè, allà on 
trobin un cas, veuran que la persona és apartada immediatament. I, per tant, ens 
agradaria que en prenguin nota i que a partir d’ara siguin constructius en aquest Par-
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lament, deixin de repetir les mateixes coses i vegin el que realment està fent aquest 
Govern en la seva lluita contra la corrupció.

Gràcies.

El president

Gràcies. I ara per fixar, finalment, la seva posició el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana. Té la paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, president. Segurament coincidim, de fet, així ho han verbalitzat 
tots els grups, en la nostra defensa de la lluita contra la corrupció, que aquesta ha de 
ser una prioritat de país, una prioritat del Govern i, de fet, ho és. 

Ara, sens dubte, doncs també des del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na discrepem de com enfoquen els representants de Ciutadans aquest assumpte tan 
important que és la lluita contra la corrupció. Els senyors de Ciutadans sempre em-
pren la corrupció com un ariet per desgastar el rival polític i fins i tot per laminar 
les institucions d’autogovern del nostre país. De fet, podríem dir que no treballen per 
una Catalunya lliure de corrupció, sinó per associar corrupció a Catalunya tant com 
sigui possible.

En l’anterior legislatura vam tenir moltes propostes per part de Ciutadans vincu-
lades a la suposada lluita contra la corrupció. I aquesta hiperactivitat contra la cor-
rupció contrasta, de fet, amb la trajectòria pròpia del seu partit i la política d’aliances 
que té pròpiament Ciutadans. Perquè no deixa de ser sorprenent, no?, que vinguin a 
fer aquest discurs, però en la seva existència Ciutadans, doncs, i en la seva minsa ex-
periència de gestió ja s’hagi vist involucrat en fins a sis causes relacionades amb la 
corrupció: cas Cazorla, Espartinas, Logroño, Enredadera, Rojo i Soler. Un cas de cor-
rupció que tocaria cada dos anys, aproximadament, amb la història que vostès tenen.

Segurament, si realment Ciutadans estigués tan preocupat per la corrupció, no 
s’haurien convertit en la crossa institucional del Partit Popular, que és el partit amb 
més casos, el campió en casos de corrupció. Si no estiguessin tan preocupats o si 
estiguessin realment preocupats per la corrupció des de Ciutadans, no s’inhibirien 
quan aquesta qüestió, la de la corrupció, afecta la principal de les institucions cor-
ruptes, que és la monarquia, fins i tot amb un rei emèrit que va haver de fugir i es-
capar-se de la justícia per corrupteles. 

Per tant, no podem sinó concloure que realment el que ens presenta aquí Ciuta-
dans no és una veritable lluita contra la corrupció, sinó que això només respon a una 
voluntat instrumentalitzadora, una estratègia que busca fer molt soroll per laminar 
les pròpies institucions d’autogovern i per criminalitzar els rivals polítics amb el 
«tot s’hi val». 

Nosaltres, com ja hem dit moltes vegades, partim d’un enfocament absolutament 
diferent en la lluita de la corrupció. No es tracta de ser el qui fa més propostes de 
resolució per lluitar contra la corrupció, sinó de ser capaç de construir els mecanis-
mes per prevenir-la i per combatre. I això és el que s’està fent des d’aquest Parlament 
i s’està fent des d’aquest Govern. L’Oficina Antifrau, que fa molts anys que existeix; 
l’estratègia catalana de lluita contra la corrupció i per l’enfortiment de la integritat 
pública, amb aquestes vint-i-cinc actuacions per fer una administració pública més 
honesta, amb mesures concretes, per exemple, com la bústia de denúncies o també la 
protecció dels alertades, que, per cert, és una llei que hem de reprendre aquí al Par-
lament; la cimera contra la corrupció és un altre dels exemples.

El perill més gran, per tant, són aquells que volen instrumentalitzar tots aquests 
mecanismes que realment sí que serveixen per lluitar la corrupció. I a Catalunya 
vam tenir l’experiència quan les clavegueres de l’Estat van colonitzar l’Oficina An-
tifrau o quan veiem com tots els organismes que haurien d’estar lluitant contra la 
corrupció el que fan és instrumentalitzar-la per perseguir el rival polític. I això ho 
fa el Tribunal de Cuentas, la fiscalia, la Guàrdia Civil o l’Audiència Nacional. Uti-
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litzen l’excusa de la corrupció quan, en realitat, es tracta de repressió per perseguir 
el rival polític.

Per tant, això creiem que és perillós perquè banalitza la corrupció i creiem també 
que és un perill perquè en comptes de justícia el que es fa és consagrar l’arbitrarietat. 

Per tot això nosaltres ens reafirmem que cal lluitar contra la corrupció, sí, sempre, 
i així ho hem fet, però també som conscients que aquesta lluita tampoc la farem, no 
la farem de la mà de Ciutadans. 

Per això votarem en contra d’aquesta proposta de resolució, però sí que la farem 
aquesta lluita, per tant, la seguirem fent. De fet, Esquerra Republicana tenim noran-
ta anys d’història i ni un cas de corrupció, per tant ningú ens ha de donar lliçons. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. No hi ha esmenes presentades, per tant posarem a votació la 
proposta.

Vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions. La proposta... (Veus de fons.)
Abstencions?
(Rialles.)
És que he escoltat la seva posició i m’ha semblat que votaria en contra també, eh? 

(Rialles.) Ho he donat per suposat. De totes maneres la proposta ha quedat rebutjada 
per 9 vots en contra d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP; 6 vots 
a favor dels grups parlamentaris Socialistes, Ciutadans i Vox, i 1 abstenció del grup 
de comuns. 

Proposta de resolució sobre la reactivació del Consell de Governs 
Locals 

250-00017/13

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que és una proposta de resolució so-
bre la reactivació del Consell de Governs Locals, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes Units per Avançar. I, per a la seva defensa, té la paraula la senyora Marta 
Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Primer, voldria felicitar la Mesa, que encara no ens havíem 
trobat en aquesta comissió portant ja propostes de resolució i, per tant, felicitats al 
president i a tota la Mesa.

Bé, al maig del 2010 es va aprovar la llei del Consell de Governs Locals. L’octubre 
del següent any es va constituir el consell, és a dir, setze mesos després d’haver-se 
aprovat. La constitució del Consell de Governs Locals es va celebrar en un acte al 
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona; un acte, podríem dir, solemne, que va 
comptar amb tot el suport del govern del món municipal. Però, malauradament, des 
d’aleshores el Consell de Governs Locals no ha tingut cap mena d’activitat. Podríem 
dir que vuit anys sense activitat i sense cap tipus de renovació dels seus càrrecs. 

Tant és així, que és curiós que encara consta com a president el senyor Miquel 
Buch, que ostenta el càrrec des del 2014. M’agradaria posar de manifest que caldria 
valorar la necessitat també de reformular la composició del funcionament del Con-
sell de Governs Locals, perquè, realment, esdevingui una eina eficient, àgil, útil, que 
doni resposta a les necessitats dels governs locals, perquè, en aquests moments, cons-
ta de cent membres. 

A tall de resum, m’agradaria recordar algunes funcions del consell, que determi-
na tres àmbits concrets en què pot intervenir, d’acord amb les funcions que li atri-
bueix l’Estatut d’autonomia.
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El primer. Defineix les funcions de representació de l’àmbit local davant les ins-
titucions de la Generalitat i defensa els interessos dels ens locals. 

El segon. Concreta funcions de participació, per una banda, en relació amb la 
tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera espe-
cífica les administracions locals i, per l’altra, en relació amb la tramitació dels plans, 
les normes reglamentàries, els avantprojectes de llei que aprova el Govern. 

I tercer i últim, per ser molt resumit, estableix les funcions en relació amb la de-
fensa de l’autonomia local, que fins i tot –que fins i tot– permet sol·licitar dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’autonomia local, garantida per 
l’Estatut d’autonomia, dels projectes de llei, de les proposicions de llei i també dels 
projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern, en els temes que estableix la llei 
del Consell de Garanties Estatutàries.

De fet, la crisi del coronavirus ha posat de manifest la necessitat de disposar d’un 
òrgan en aquests moments en què el món local, podríem dir, planerament, que està 
tocat i fins i tot enfonsat econòmicament. 

Per totes aquestes raons que acabo de presentar m’agradaria que aquesta pro-
posta de resolució tingués el màxim consens possible. Per això nosaltres en aquesta 
proposta de resolució creiem –imprescindible– que s’hauria de reactivar de forma 
urgent el Consell de Governs Locals que, en definitiva, és la veu del municipalisme, 
eh? I també marcar les prioritats del consell, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona, les diverses diputacions, els consells comarcals, els ens locals i la Fede-
ració i l’Associació de Municipis. I per tant, els demanaria el màxim consens possi-
ble i que la poguéssim aprovar.

Moltíssimes gràcies, diputats i diputades.

El president 

No hi ha presentades esmenes en aquesta proposta de resolució. Per tant, per fixar 
la seva posició, en primer lloc té la paraula el senyor Joan Garriga del Grup de VOX.

Joan Garriga Doménech

Gràcies, president. Miri, per representar els interessos dels municipis, per par-
ticipar en la tramitació parlamentària, que és pel que està previst aquest Consell de 
Governs Locals, que afecten a les administracions locals, i per més funcions com 
prestar serveis, invertir i coordinar actuacions, ja tenim les diputacions.

Els encanta generar duplicitats, crear més òrgans, aquest ja està establert per 
l’Estatut d’autonomia, però per a nosaltres és totalment prescindible perquè aquestes 
funcions ja les poden fer les diputacions.

Al final, són despeses, són una pèrdua de temps. No s’han reunit, com ha dit la 
ponent socialista. I lo millor que podem fer és tancar aquest consell, replantejar el 
model territorial, no fer tantes duplicitats i els treballadors catalans estarem més con-
tents perquè haurem de pagar menys impostos. Per tot això, hi votarem en contra.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per fixar la seva posició, té la paraula la senyora Maria Do-
lors Sabater en nom de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, moltes gràcies. Nosaltres hi votarem a favor perquè és evident que el paper 
dels municipis està menystingut, des del Parlament, des del Govern. I, precisament, 
una candidatura com la nostra, que basa molta de la seva feina de transformació 
justament en el municipalisme, enfortida encara més, no?, amb aquesta visió de po-
der popular que transforma les institucions i les posa al servei dels interessos, de 
les necessitats de la majoria de la població, doncs un dels objectius que tenim és al 
Parlament, des del Parlament, des de la feina parlamentària, transformar el que ha 
de ser..., el que actualment és una relació inexistent, de menysteniment. I, per tant, 
votarem a favor d’aquesta proposta. 
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Ara bé, volem dir, remarcar dues coses. Amb això no n’hi ha prou –no n’hi ha 
prou. Avui és un dia excel·lent per parlar d’aquest punt, el dia en què tots els mitjans 
de comunicació estan parlant d’aquesta candidatura dels Jocs Olímpics, que es fa 
sense haver tingut en compte el territori. O sigui, ja farem després la consulta, però 
ja, de moment, ja hem posicionat. 

Què està passant a l’aeroport amb la ampliació de l’aeroport del Prat? Què està 
passant amb tants macroprojectes i amb tantes decisions que es prenen i que aterren 
als municipis, es troben les empreses sense que ningú els hagi escoltat, hagi tingut 
en compte quina era la seva opinió. 

Per tant, la nostra perspectiva és: segurament, aquest consell s’haurà de modifi-
car, haurà de ser diferent, perquè fa molts anys, les coses han canviat. Segurament, 
l’haurem de posar en marxa amb una perspectiva de modificació, però el que és se-
gur és que no n’hi ha prou amb aquest consell, és que ha de canviar la manera com 
des del Parlament i des del Govern es té en compte la veu, l’opinió, les propostes, la 
capacitat de resiliència i d’innovació política que hi ha des dels municipis.

I una segona cosa per als proposants, que és també una reflexió en el sentit de que 
siguin coherents amb aquesta defensa que fan del món municipal i que, en canvi, en la 
pràctica, moltes de les polítiques que es fan des del seu espai polític, des del Partit So-
cialista, van en contra d’aquest municipalisme, d’aquesta autonomia dels municipis, 
no? I li posaré un exemple molt clar: és en aquesta lluita que hi ha de molts munici-
pis per municipalitzar la producció d’energia, a la Vall Fosca –i a molts altres muni-
cipis en què hi ha una pugna, no?–, amb Endesa, on vostès hi tenen representants, al 
consell d’administració, com en tants altres consells d’administració de grans corpo-
racions econòmiques, que moltes vegades van en contra dels interessos municipals. 

I per tant, penso que aquesta mentalitat d’escoltar el territori i la política des de 
baix no ha de quedar només en grans discursos i amb aquest discurs a favor..., sí, molt 
bé, però siguin coherents, siguin conseqüents. I tant Govern com oposició, les for-
ces polítiques diverses, tinguem clar que el suport al món local ha de ser en tots els 
àmbits, i canviant la mentalitat, canviant el paradigma que la política es fa de baix a 
dalt, perquè en els municipis és on hi ha la vida, on la gent es troba amb els proble-
mes d’habitatge, amb els problemes de no poder pagar el rebut de la llum, amb els 
problemes de vida, de poder sostenir la vida. 

I moltes de les decisions que es prenen, es prenguin en el Congreso, es prenguin 
aquí a la Generalitat, cada cop que el Tribunal Constitucional es carrega una llei 
aprovada al Parlament, quan decideixen portar al Tribunal Constitucional la llei de 
regulació dels lloguers, cada una d’aquestes decisions aterra a la vida concreta de les 
persones que viuen als municipis. I que des dels ajuntaments moltes vegades hi ha 
una lluita en solitari, una lluita tenaç per poder estar al costat de la majoria de la gent.

Tenint en compte aquestes dues reflexions, doncs, ratifico que el nostre vot serà 
a favor.

El president

Per fixar la seva posició té la paraula del senyor Marc Parés, d’En Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari... Bé, en primer lloc, agraïm 
al grup proposant la proposta de resolució que han presentat perquè entenem que és 
del tot necessària, tot i que, òbviament, no és suficient per donar resposta a les pro-
blemàtiques del món local i crec jo que la nova realitat que tenim des de fa temps 
ja sobre la taula, en la que és evident que a Catalunya tenim un problema de sobira-
nia, però que crec que hem de ser conscients de veure aquest problema de sobirania 
també com una qüestió de com s’articula la sobirania entre les diferents escales i, 
per tant, entre els diferents nivells de govern. 

I davant problemàtiques evidents com la pandèmia, per exemple, en la qual doncs 
les realitats territorials són ben diferents i que hem vist com s’han aplicat restriccions 
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o mesures de forma uniforme a tot el territori, quan és evident que no és el mateix el 
que passa en els micropobles que el que passa a l’àrea metropolitana de Barcelona, 
doncs el que necessitem són respostes específiques des dels diferents territoris i això 
vol dir un major pes dels governs locals. 

I ara ho veiem, doncs, que s’apliquen ja en diferents municipis el toc de queda, 
no?, per tant anem avançant en reconèixer aquesta diversitat territorial, però és en el 
conjunt dels àmbits, també en l’emergència climàtica, les conseqüències no es pro-
dueixen igual en tots els territoris; les crisis econòmiques han produït efectes tam-
bé molt notòries en alguns barris i no en altres territoris. Per tant, el que calen són 
respostes específiques i el repte que crec que tenim per davant és com articulem les 
diferents escales de govern i, per tant, com articulem la sobirania tenint en compte 
els diferents nivells de govern.

Per fer això és evident que calen mecanismes de governança i el que se’ns plan-
teja aquí amb el Consell de Governs Locals, ja reconegut per llei, és un mecanisme 
de governança que pot facilitar això, que ens pot permetre avançar cap a un major 
pes dels governs locals, tot i que és evident que no és un mecanisme, com deia, sufi-
cient, perquè al final el que cal és que els ajuntaments, que els governs locals tinguin 
més recursos. 

Per tant, calen mecanismes de governança, però cal també millorar substanti-
vament el finançament dels municipis, perquè des dels municipis, que és des d’allà 
on es poden implementar polítiques des de la proximitat, polítiques també partici-
patives i on es pot aplicar el principi de subsidiarietat, és des dels municipis d’on es 
pot donar millor resposta a problemes globals que tenen conseqüències clarament 
locals. I per tant, no només calen mecanismes de governança, sinó que també calen 
recursos i finançament.

I per últim, dues qüestions més o dos reflexions més. Una, és el paper de les ve-
gueries, que surt en l’exposició de motius i en la pròpia llei, però que després, per la 
manca de desplegament de les vegueries, queda diluït en la pròpia proposta de reso-
lució. Nosaltres creiem que és important que accelerem el desplegament de les ve-
gueries a Catalunya. 

I la darrera reflexió o el darrer apunt, de matís en relació al redactat de la pro-
posta de resolució, el punt 2, el votarem a favor però no ens acaba de convèncer això 
que instem el Govern a marcar les prioritats del Consell de Governs Local, sinó que 
creiem que és el propi Consell de Governs Locals el que també hauria de marcar les 
seves pròpies prioritats.

Res més. Gràcies, president.

El president

Per fixar la seva posició, en nom del Grup de Ciutadans, té la paraula el senyor 
Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Yo creo que estas personas que en los vídeos de You-
Tube aconsejan cómo ordenarse los armarios, cómo ordenarse la ropa en los arma-
rios, lo primero que te recomiendan es que cuando hay una pieza que no te la pones 
en un par de años que ya la tires o la des a alguien para que la utilice. Y aquí te-
nemos una propuesta de resolución que nos está proponiendo que un ente que hace 
ocho años que no usamos que le demos un repasito y que nos lo probemos, que nos 
va a ir muy bien y que además es muy urgente.

Miren, cuando una cosa está parada ocho años es que es una mala idea. Y lo que 
no tenemos que hacer es lo que es la ilusión de la CUP, dels comuns, también de los 
socialistas por su poder municipal, que es revitalizar algo perfectamente inútil para 
colocar allí, pues, a personas que al final suponen una carga para la Administración, 
una carga para los ciudadanos y, seguramente, un engorro para, por ejemplo, diseñar 
infraestructuras en el territorio porque el tipo de entes, como este Consell de Governs 
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Locals, pues lo que probablemente se convertiría es en dificultades para hacer un pen-
samiento más global de Cataluña y, desde luego, de sus infraestructuras. 

Va contra la simplificación administrativa que Ciutadans defiende, va contra la 
no duplicidad de administraciones que Ciutadans también defiende; ha demostrado, 
absolutamente, su falta de necesidad. Es cierto que está previsto en el Estatut d’auto-
nomia de Catalunya y, por lo tanto, nosotros no vamos a votar que no a su reactiva-
ción, porque está previsto en el Estatuto, simplemente, nos vamos a abstener. Creemos 
que no debemos apoyar esta reactivación urgente. 

Yo creo que deberíamos, precisamente, replantearnos la ley de su creación para 
conseguir que, si ese Consell de Governs Locals es un órgano estatutario, pues que 
sea realmente eficiente, pero tal y como está diseñado ahora es evidente que es abso-
lutamente inútil y prescindible. 

Y, en el segundo punto propuesto por los socialistas, de que, además, se le mar-
quen las prioridades a este Consell de Governs Locals con las diputaciones, los con-
sells comarcals, locales y la Federació Catalana de Municipis y la asociación, también 
local, la ACM, nosotros creemos que supone vincularlo a un sesgo ideológico de estas 
dos asociaciones, que cada uno representa tendencias políticas distintas. Y, por lo tan-
to, en el punto número dos votaremos directamente que no.

El president

Per fixar la seva posició, en nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula 
el senyor Joaquim Calatayud.

Joaquim Calatayud Casals

Sí, molt bon dia. Moltes gràcies, senyor president. Mirin, aquesta és una llei apro-
vada l’any 2010 i que, per tant, com han dit alguns companys, evidentment, el món lo-
cal ha evolucionat d’una manera espectacular tant en l’àmbit legislatiu com en l’àmbit 
tecnològic com en l’àmbit de funcionariat. L’únic que no ha evolucionat és que tenim 
exactament el mateix finançament ara que l’any 2010, aquest tema sí que, per desgrà-
cia, no evoluciona.

Però, en tot cas, més enllà de tot plegat, la creació del Consell de Governs Lo-
cals, si el món local no veu una voluntat real de buscar solucions, si el món local 
no veu una voluntat real de que sigui una eina viable i que vegi que sigui una eina 
pràctica, deixem-ho córrer. 

El món local no està en condicions de tornar a passar per una situació com aques-
ta. És evident que el Consell de Governs Locals ha de ser una eina de treball impor-
tantíssima per als ajuntaments, una eina on s’ha de desenvolupar tot el finançament, 
tota l’assignació de competències que tenim els ajuntaments, que no tenim un finan-
çament seriós, tota la duplicitat de documentació que ens obliga la Generalitat des 
dels diferents departaments per qualsevol situació, d’haver d’enviar documentació en 
tres departaments amb tres documentacions diferents, que és un autèntic escàndol. 

Hem de mirar amb els consells de vegueria, que l’any 2010 tenien una presèn-
cia important o un principi de desenvolupament important, si avui en dia l’han de 
tenir; la presència dels consells comarcals..., d’una vegada determinar què fem amb 
els consells comarcals, el paper que han de jugar en tot el territori. I que tinguem 
clar que el món local, a dia d’avui, té un esgotament total en tots els àmbits, tant el 
personal dels ajuntaments, com el món polític, com qualsevol situació que es pro-
dueix tant en ajuntaments de gran envergadura com en ajuntaments de petites en-
vergadures, la situació és molt complicada: la contractació de qualsevol tema és una 
dificultat, la contractació de personal és una dificultat, la documentació esgarrifosa 
que necessites és una dificultat. Per tant, el món local a dia d’avui és una dificultat. 
Però, en tot cas, ha de ser una eina, ho repeteixo, positiva, ha de ser una eina que 
hem de tirar endavant. 

I el que sí que m’agradaria demanar als companys del PSC i dels comuns és que 
el millor resultat que podríem tenir amb la creació del Consell de Governs Locals 
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seria també una altra aportació que podrien fer al Congreso de los Diputados, amb 
la llei LRSAL, una llei aprovada el 2013, que és un autèntic escarni, és una autèn-
tica vergonya, va deixar els ajuntaments sense ànima, i és una llei que s’ha de mo-
dificar, s’ha d’apartar del món municipal i s’ha de començar a reactivar una llei del 
segle XXI, que doni prestigi i doni presència al món municipal a nivell del país. 

Moltes gràcies.

El president

Per fixar la seva posició, en nom del Grup d’Esquerra Republicana, té la paraula 
la senyora Jordina Freixanet.

Jordina Freixanet i Pardo

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. La proposta de resolució que pre-
senta el grup del PSC, com saben i com ha defensat la seva portaveu, conté dos punts 
en la part resolutiva: reactivar de forma urgent el Consell de Governs Locals i marcar 
les prioritats del Consell de Governs Locals, conjuntament amb els governs locals. 

El dilluns 28 de juny la consellera Vilagrà va comparèixer en aquesta mateixa 
sala per presentar-nos prolixament i detallada quin és el full de ruta de la conse-
lleria que lidera i, en concret, pel que fa als governs locals i la relació amb l’Aran, va 
manifestar contundentment, em permetran que li manllevi les paraules, literalment, 
aquesta afirmació: «És un govern municipalista, moltes de les conselleres i conse-
llers venim del món municipal i volem introduir aquesta visió a totes les polítiques 
públiques que fem des del Govern. Tot el que es pugui decidir prop de la ciutadania 
no cal que es faci en altres estaments. La Generalitat està treballant al cent per cent 
al costat del món local i els ajuntaments per resoldre els grans reptes econòmics, 
mediambientals, socials i de país.» 

No només comparteixo les paraules de la consellera Vilagrà, sinó que en com-
parteixo l’origen. Com saben, en aquests moments, tinc encarregades, a més de les 
meves tasques de diputada, la gestió del Govern en un municipi, el de Lleida. I els 
puc assegurar que és del tot necessari fer una aposta clara i decidida pel món local. 

I puc estar d’acord fins i tot amb una persona molt llunyana, com el senyor Car-
rizosa, quan diu que fa massa anys –massa anys– que els governs locals esperen. 
Sí, fa massa anys, senyor Carrizosa, però entre que seguim més oblidats i que els 
fiquem a la paperera o que estiguem al costat de la solució, la nostra proposta és 
sempre trobar-hi la solució. Perquè el govern local és cada plaça, és cada escola, 
és on  rauen la major part dels problemes i també les esperances dels ciutadans i ciu-
tadanes. I és com funcionem, com una veritable xarxa de protecció fraternal dels 
nostres conciutadans, quan ens truquen a altes hores de la matinada a les portes i no 
saben de qui és competència què i reconeixen en el seu ajuntament la mirada inclu-
siva i acollidora. 

Els ajuntaments, hi insisteixo, són places, són escoles, són centres cívics, és la 
teleassistència, la prevenció de la soledat, espais d’acompanyament als més vulne-
rables, perquè aquells que ho han perdut tot –tot– tinguin l’esperança i la confiança 
que se’n sortiran. És la política directa, honesta i propera. I en això ens cal establir 
sinergies clares entre els ajuntaments i la Generalitat, prendre decisions mancomu-
nades, participades, consensuades. 

Per això, i permetin que em reiteri en les paraules que fa..., justament en l’última 
comissió va dir la consellera, cal apostar per la nova governança. Una nova gover-
nança municipalista, basada en sis principis. Subsidiarietat; allò que es pot fer des 
de l’Administració més propera no ho ha de fer la més allunyada. Proximitat; els 
municipis, com a Administració més propera a la ciutadania, són la porta d’entrada 
a la immensa majoria de les demandes. Transversalitat. Flexibilitat i simplificació. 
Bilateralitat, i en aquest cas el que estem apostant. Singularitat i, en aquest sentit, no 
podem tractar igual el que és diferent i s’han de posar èmfasi en els municipis petits, 
en les conurbacions metropolitanes i en les petites capitals.
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I per fer possible aquest objectiu, principis i missió, compartim que cal la reacti-
vació del Consell de Governs Locals i plantejar el seu reimpuls, un òrgan que ha de 
servir per connectar les necessitats del món local amb el Govern del país.

I és per això que els manifestem el nostre vot favorable a la proposta de resolució, 
ja que des del Grup Republicà reiterem el nostre compromís sòlid amb el món local 
i, en concret, amb l’òrgan de governança compartida del món local, en el Consell de 
Governs Locals. I donarem suport a la seva resolució.

Gràcies.

El president

Bé, he entès que hem de posar a votació els dos punts per separat. Per tant, pro-
cediríem a la votació del punt primer.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt quedaria aprovat amb 14 vots a favor del Grup Socialista, Esquerra 

Republicana, Junts per Catalunya, la CUP i els comuns, amb l’abstenció del Grup 
de Ciutadans i el vot contrari de VOX.

Posaríem a votació el punt segon.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt també quedaria aprovat amb els 14 vots a favor del Grup Socialista, 

Republicà, de Junts per Catalunya, de la CUP i comuns i el vot contrari de Ciuta-
dans i de VOX.

Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans de comunicació 
públics 

250-00027/13

Passaríem ara a la defensa de la tercera proposta de resolució, sobre la imparcia-
litat dels mitjans de comunicació públics, que ha presentat el Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, i la seva defensa entenc que la farà el senyor Cristòfol 
Gimeno? (Pausa.) Doncs té la paraula.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí; gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats. Presentem el nostre 
grup parlamentari aquesta proposta de resolució que, com ha llegit el president, sota 
el títol de demanar la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics.

És molt probable que després, amb la intervenció dels diferents grups, vulguin 
rebatre una mica totes les afirmacions o les explicacions que, en aquest cas, com a 
portaveu del nostre grup parlamentari, plantejaré per defensar aquesta proposta. 

És evident que si volem una societat justa, si volem una societat plural i demo-
cràtica, necessitem que els mitjans de comunicació públics siguin independents, si-
guin lliures i siguin responsables del que comuniquen i del que expliquen.

És evident, doncs, que necessitem que el periodisme sigui crític, que el periodis-
me sigui responsable, però necessitem que s’incorpori aquesta imparcialitat en tot 
el que són els mitjans de comunicació. I més avui en dia en què els mitjans de co-
municació i totes les vies de comunicació socials i públiques que tenim en aquests 
moments a disposició, és a dir, sigui quin sigui el canal o el suport o la plataforma 
de comunicació que s’utilitzi, doncs, s’incorpori aquest criteri i aquest principi.

Per tant, respon, aquesta proposta de resolució, a demanar i exigir, doncs, que la 
Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals, a la qual el nostre grup parlamen-
tari –ho coneixen, perquè ho hem fet públic– ha presentat un document, que el vam 
anomenar «Refundació de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals»..., 
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hem de ser molt exigents i molt contundents en demanar aquesta imparcialitat a tots 
els treballadors d’aquests mitjans i, fins i tot, també als col·laboradors que participen 
en aquests mitjans de comunicació públics. 

Per tant, veiem sovint, massa vegades, doncs, posicionaments polítics, posiciona-
ments molt concrets d’alguns d’aquests comunicadors, d’aquests treballadors i treba-
lladores de la Corporació Catalana dels Mitjans de Comunicació a Catalunya. I per 
tant, des del nostre grup parlamentari entenem que això ho hem de reforçar i am-
pliar amb tot el que sigui necessari.

Som conscients i coneixeran, suposo, totes les diputades i tots els diputats que ja 
existeix un llibre d’estil d’obligat compliment per a tots els professionals de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Concretament, expressa que..., defineix, con-
cretament, que les expressions públiques dels professionals no poden adoptar posicions 
amb relació als debats polítics i socials i, per tant, han de demostrar la seva imparcia-
litat en missatges, en comentaris que puguin fer respecte a segons quina posició polí-
tica, i, per tant, no podem deixar cap ombra d’interpretació perquè això es produeixi. 

Si volem, com deia al principi, doncs aquesta societat justa, aquesta societat im-
parcial, necessitem donar exemple. 

I és per això que plantegem en aquesta proposta de resolució tres acords. Després 
em referiré a l’esmena que han presentat els grups de Junts per Catalunya i Esquerra 
Republicana, però plantegem tres acords que entenem que haurien de ser recolzats 
per tots els diputats i diputades d’aquesta comissió d’aquí del Parlament. 

Hem de demanar que aquests mitjans de comunicació públic garanteixin les mi-
llors condicions d’independència i professionalitat dels periodistes i també dels altres 
col·laboradors que hi treballen. Som conscients que hi ha aquesta interpretació en la 
que, possiblement, algun grup que després intervindrà dirà que els col·laboradors no 
estan recollits en aquest llibre d’estil, que sí que tenen d’obligat compliment directius 
i personal contractat directament per la Corporació Catalana dels Mitjans de Comu-
nicació Audiovisual.

Per això demanem que si és necessari ampliar el llibre d’estil perquè la interpre-
tació que es fa que els col·laboradors no estan inclosos dintre d’aquest compliment 
d’aquest llibre d’estil s’ampliï i es modifiqui. 

Per tant, aquesta és la proposta de resolució. Entenem que aquests valors, aquests 
principis fonamentals, doncs, de transparència, però també d’imparcialitat de tots els 
professionals de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals, el nostre grup 
en el document que vam plantejar ho defensàvem i ho defensarem sempre en tot mo-
ment. 

Per això els demano a totes les diputades i a tots els diputats el seu vot favorable.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En aquesta proposta de resolució s’ha presentat una esmena per 
part del Grup d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. Per defensar-la, en 
primer lloc, té la paraula la senyora Marta Vilalta en nom d’Esquerra Republicana.

Marta Vilalta i Torres

D’acord. Moltes gràcies, president. Mirin, els mitjans públics i lliures certament 
són la base, són el fonament de la democràcia i en això crec que hi podem estar tots 
d’acord, en moltíssimes de les qüestions que expressava el diputat del Partit dels So-
cialistes. 

Per això el nostre compromís màxim sempre serà seguir treballant, justament, 
perquè els mitjans de comunicació tinguin les millors condicions d’independèn-
cia, de professionalitat dels propis periodistes i professionals i puguin treballar amb 
objectivitat i amb la màxima transparència. Per tant, que siguin plurals, diversos, 
representatius i de qualitat. I aquest és el compromís i és la voluntat de seguir tre-
ballant en aquesta direcció.
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En el que segur que no ens hi trobaran, i no només parlo de la proposta de reso-
lució, sinó en general als debats que moltes vegades generem en aquest mateix Par-
lament sobre els mitjans de comunicació públics, deia, en el que segur que no ens hi 
trobaran és en fer batalla partidista d’aquests mitjans o intentar-los posar al centre 
del pim-pam-pum polític, perquè creiem que seria un tret al peu. Això no vol dir que 
no haguem de fer debats, òbviament, que no haguem de parlar sobre model, òbvia-
ment, i que no haguem de fer les nostres funcions com a Parlament, com renovar els 
organismes que depenen, de fet, del propi Parlament o que així ho fixa la llei.

En tot cas, les funcions que demana sobretot el primer punt d’aquesta proposta 
de resolució ja s’implementen i cal que se segueixin implementant. I per això vota-
rem a favor d’aquest punt número 1, no?, de vetllar perquè els mitjans de comuni-
cació públic garanteixin les millors condicions d’independència, de professionalitat 
dels periodistes, així com els altres col·lectius. 

També compartim la necessitat de que es compleixi el llibre d’estil. És molt sen-
zill i crec que és molt fàcil d’entendre. Existeix un llibre d’estil de la corporació, per 
tant, que s’ha de complir és evident. I, en aquest sentit, també la nostra posició favo-
rable a aquest punt segon perquè això pugui ser així. 

Ara bé, si s’ha de revisar aquest llibre d’estil, creiem que, bàsicament, és una qües-
tió professional. Per tant, ara no entrarem tampoc a si aquest llibre diu o no diu. Cre-
iem que és una qüestió professional que ha de respondre als criteris propis dels propis 
professionals que formen part dels mitjans de comunicació públic del nostre país, no a 
conseqüència d’una ingerència que puguem fer ara a través d’una proposta de resolució. 

Per això havíem fet una esmena en aquest punt 3 en què, certament, s’eliminava 
la part en què s’instava, doncs, a fer aquesta revisió, si s’escau, o aquesta modificació 
del llibre d’estil. Atès que, després ho explicarà el diputat, però que no ha estat ac-
ceptada, nosaltres en aquest tercer punt no hi votarem a favor. 

I, per tant, reiterem, però, el nostre respecte absolut cap als treballadors i els pro-
fessionals i les professionals i els periodistes dels mitjans de comunicació públic del 
nostre país i l’absoluta mà estesa, com abans deia també, per seguir fent dels mitjans 
públics la base d’aquesta societat crítica, d’aquesta societat informada i de valors 
democràtics que defensem, on, certament, els mitjans de comunicació plurals, amb 
independència, lliures, en són un dels seus principals fonaments. 

Per tant, sempre ens hi trobaran a treballar en aquesta direcció, però no a situar 
els mitjans de comunicació públics al mig de la tempesta política, perquè això seria 
un flac favor, fins i tot, a la mateixa societat democràtica que volem. 

Moltes gràcies.
Perdoni, president, amb el que he dit, demanaríem votació separada del punt nú-

mero 3.
Gràcies.

El president

I, ara, per defensar l’esmena en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, entenc que el senyor Canadell parlarà.

Joan Canadell i Bruguera

Moltes gràcies, president. Bé, primer de tot dir que ens sorprèn en part la presen-
tació d’aquesta proposta de resolució ja que, d’alguna manera, ja tenim la comissió 
de la corporació que, com vostès saben, exerceix un estret control parlamentari, eh?, 
sobre els mitjans i, per tant, i, a més a més, això garanteix la neutralitat d’aquests 
mitjans i, per tant, ens sembla que no té sentit portar aquesta proposta de resolució. 
En tot cas, s’hauria d’haver també debatut en la comissió dels mitjans.

Els processos de promoció laboral, com saben, són processos públics, transpa-
rents. Vull dir, aquí tampoc hi veiem motius, eh?, per a aquesta proposta. 

Les condicions de la independència estan garantides pel mateix funcionament de 
l’organització i dels seus organismes i dels diversos consells que ja té la corporació 
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i que el propi comitè d’empresa, doncs, exerceix. En especial, vull recordar que el 
CAC és un organisme plenament independent, imparcial i que té com a missió vetllar 
pel prestigi, per la qualitat, pel rigor dels mitjans i, en especial, per un pluralisme que 
jo crec que tots en som conscients que és així i que, a més a més, hauríem de poder 
treure pit, eh?, que tenim uns mitjans que exerceixen un pluralisme tant a nivell polí-
tic com cultural com de pensament i, fins i tot, religiós.

Per tant, la «corpo» no està controlada pel Govern, sinó pel Parlament, i aquesta 
comissió, doncs, serveix per a això i, hi insisteixo, permet la plena transparència. 

Vostès saben, el Grup Socialista, que els mitjans a l’Estat, en aquest sentit, no són en 
aquesta línia tan plurals. Tenen un biaix claríssim, eh?, sobretot pel que fa a la llengua, 
eh? Un estat plurilingüe que no vetlla per les llengües en els seus mitjans de comunica-
ció. I, en aquest sentit, només ens queda TV3. I aquí és on jo crec que hem de ser cons-
cients que el que hem de fer és més aviat ajudar perquè TV3 pugui recuperar aquella 
força que tenia, que el català pugui seguir mantenint el seu nivell, ja que és l’únic que 
ens queda, eh?, per poder-ho promocionar. I, per tant, tampoc ens convé una pressió 
excessiva sobre els professionals que, com dic, ja tenen prous mecanismes de control.

En aquest sentit, els demanem de treballar en positiu, eh?, d’adaptar la «corpo» 
als nous temps i que torni a ser un referent a casa nostra. I que tinguem en compte 
que, en aquest sentit, Ciutadans, que en l’anterior legislatura va atacar contínuament 
–suposo que ho seguirà fent, eh?– els nostres mitjans de comunicació, ja hem vist 
una mica el que els ha passat, no? Aquella caiguda ja prevista pel nostre president 
Torra, de trenta-sis a sis, alguna cosa hi deuen tenir a veure, eh?, aquest tipus de 
pressions que no tenen cap mena de sentit.

Per tant, en la línia del que deia la companya Vilalta, nosaltres també acceptarem 
el punt 1 i 2, votarem a favor. I el punt 3, com que sembla que no hi haurà l’accepta-
ció de l’esmena, doncs hi votarem en contra.

Gràcies.

El president

Gràcies. Per fixar la seva posició, en nom del grup de VOX, té la paraula el se-
nyor Joan Garriga.

Joan Garriga Doménech

Gracias, presidente. Nos hace ilusión siempre hablar de TV3 porque, mientras 
exista, tengo que agradecer su existencia a la «corpo», cada ataque recibido, como 
el que recibimos este domingo, son cien afiliados más. Y si me permiten, me pongo 
el gorro de presidente de VOX Barcelona, que es lo que soy, y me hace ilusión que 
ayuden a difundir mi proyecto político.

Bueno, la «corpo» es la televisión y la radio del régimen, eso está claro. Tiene 
un coste muy elevado, 240 millones de euros, 2.300 empleados, cinco televisiones, 
cuatro radios. No es imparcial. Es que a mí me da risa, o sea, es que yo cuando oigo 
«pluralidad» del Grupo de Esquerra y de Junts es, vamos, me entra risa por no llo-
rar, si no me costase dinero. 

Y hay ejemplos. Mire, por ejemplo, el día de la investidura de Aragonès, el pro-
grama Més 3/24, el señor Graset entrevistó a todos los grupos. Todos, todos, todos, 
menos el nuestro. Para que mostrasen su postura sobre la investidura de Aragonès y 
su sentido de voto. ¿Y a nosotros por qué no? Pues yo llamé. Eran las once y media 
de la noche, llamé, centralita, tal. Al final me pasaron con redacción. Y, al final, un 
pobre patoso y tal me dijo: «Son órdenes de servicios informativos». Y estamos ha-
blando con trabajadores de TV3, de los 2.300 no a todos los tienen bien alineados y 
disciplinados, y nos dicen que hay órdenes expresas. Ahora esperamos encontrar a 
algún valiente que grabe alguna conversación y poder demostrar esa imparcialidad 
que ya se ve en la pantalla. 

Otro ejemplo. Por ejemplo, cuántos tertulianos hay en TV3. Yo eso no se lo sé 
responder ahora, ¿pero conocen alguno que defienda las posturas del cuarto parti-
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do de este Parlament? Hay ocho grupos parlamentarios, nosotros somos el cuarto, 
estamos en la mitad, muy por encima de la CUP, de Podemos. ¿Hay algún tertulia-
no que defienda nuestras ideas sobre las autonomías, sobre la propia TV3, sobre el 
aborto, sobre la libertad educativa, sobre la lengua? ¿Hay alguno? No hay ni uno, ni 
uno, ni uno. O sea, es lo más imparcial que hay. TV3 es la vergüenza de Catalunya. 
La estamos pagando entre todos. 

Pero, ya les digo, agradezco los ataques, el del próximo domingo también nos irá 
muy bien, porque cada ataque de TV3 o de Catalunya Ràdio o de Catalunya Infor-
mació son cien afiliados más. O sea, que sigan en esa línea. 

Y, por último, a los señores socialistas, miren, es que no se puede reformar TV3. 
Llevamos cuarenta años con que si la reforma, la imparcialidad..., es imposible. No 
va a ser nunca imparcial, es la televisión y la radio del régimen, y eso es irreformable. 
Hay que cerrarla o venderla y que la compre quien quiera. Pues, como le dije al señor 
Giró, pues La Caixa o los empresarios catalanes, porque como es tan buena, como 
dicen ustedes, y tan imparcial, seguro que se la sacaran de las manos, sacaremos una 
millonada y con esos millones podremos atender urgencias sociales, que esas sí que 
son urgentes, igual que cerrar TV3.

Gracias.

El president

Per fixar la seva posició, en nom del Grup Parlamentari de Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula la senyora Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, moltes gràcies. Evidentment, com a candidatura que estem a favor de la mà-
xima transparència i el màxim control, doncs ens semblen correctes les propostes, 
no?, que es fan en aquesta moció.

El punt 1 i el punt 2 els votarem a favor. No votarem a favor del tercer, perquè 
aquesta consideració del llibre d’estil és un debat totalment professional. I ens sembla 
que, precisament, una de les coses que són importants en la relació dels ens polítics, 
del control polític sobre els mitjans de comunicació és, precisament, que aquest con-
trol ha de donar veu, ha de donar consistència als criteris estrictament professionals.

Perquè on posem la línia, no?, si fem aquest control polític. El control polític ens 
pot portar també a aquest mal ús del control polític que veiem, que hem vist en tan-
tes televisions arreu de l’Estat, també a la Televisió Espanyola.

I, precisament, els volia demanar també, com a proposants de la moció, que aquest 
capteniment, aquest rigor que demanen als mitjans catalans –i que compartim que ha 
d’existir, aquest rigor–, per què no l’exerceixen també davant dels mitjans de l’Estat, 
que han sigut clarament manipulats políticament, que han donat mostres claríssimes 
de parcialitat i de persecució ideològica amb els seus treballadors i treballadores. 

Hi ha proves molt clares d’una mala praxi en aquest control polític dels mitjans 
de comunicació a l’Estat i, precisament, i no neguem que n’hi pugui haver hagut, que 
hi hagi coses que es puguin millorar i que en anys enrere, doncs, puguem treure els 
colors també amb pràctiques que s’han fet a la televisió catalana, però crec que, pre-
cisament, amb la feina que s’ha fet en els darrers anys, i ho demostren totes les ava-
luacions sobre aquesta imparcialitat, ens posen en molt bon lloc la televisió catalana. 

Això no vol dir que no haguem d’excel·lir i seguir millorant, seguir controlant, 
seguir fent que aquests criteris d’imparcialitat i aquests criteris de rigor es complei-
xin, però, home, siguem una mica justos, no?, a l’hora de fer les anàlisis. Si tenim 
aquesta mesura tan estricta amb TV3, tinguem-la amb tantes altres televisions i, es-
pecialment, amb la televisió pública de l’Estat. 

Per tant, crec que hi ha d’haver un suport explícit i un reconeixement a la profes-
sionalitat dels treballadors i treballadores. Crec que el llibre d’estil és un espai on 
ells han de ser els que, sobiranament, no?, han de donar la seva veu i han de donar la 
seva opinió. Per això nosaltres votarem en contra d’aquest tercer punt. 
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També em sumo a la perplexitat que aquest tema no s’hagi portat també el debat a 
la comissió específica sobre mitjans audiovisuals, penso que és una miqueta estrany 
o, en tot cas, ja ens ho aclariran. Em diu el president de la Mesa que no és estrany. Bé, 
en tot cas, doncs ens ho podien aclarir. 

I, finalment, doncs crec que hi ha d’haver un reconeixement i un suport per part 
dels que estem, no?, en el Parlament a la feina dels mitjans de comunicació, que mol-
tes vegades s’ha vist entorpida. Reconeixement i suport als periodistes, que sovint 
són perseguits per l’extrema dreta en l’exercici de la seva funció de control, que són 
perseguits a l’hora de cobrir, inclús per la mateixa policia, que no respecta els pro-
tocols que hi ha de permetre l’exercici de la funció periodística. I crec que també, 
reconeixement absolut, en què la imparcialitat en alguns moments comporta vetar 
discursos d’odi i discursos de promoció de l’extrema dreta. Per tant, tot el suport aquí 
també als professionals dels mitjans de comunicació.

El president

Gràcies, diputada. Només per aclarir-li que la Comissió de Control de la Cor-
poració dels Mitjans de Comunicació és de control i les propostes de resolució es 
veuen en aquesta comissió. 

Per fixar la seva posició en nom del Grup d’En Comú Podem té la paraula el se-
nyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, volia començar la meva intervenció, en primer lloc, po-
sant de manifest la necessitat que a Catalunya tinguem uns mitjans de comunicació 
públics i en català. Per tant, quedi clar, d’entrada, doncs la importància de tenir mit-
jans públics en català des de fa molts anys i amb qualitat.

En segon lloc, posar de manifest també doncs que a TV3 hi ha bons i bones pro-
fessionals i, per tant, els treballadors dels mitjans públics són bons professionals en 
la seva gran majoria, i crec que això també ho hem de posar en valor. 

Dit això, també crec que és important que siguem capaços de reconèixer que 
tenim un problema als mitjans públics de Catalunya ara mateix. És cert que en els 
darrers anys, justament perquè hi ha hagut determinades formacions polítiques, es-
pecialment Ciutadans, i ara, segurament, s’hi sumaran algunes altres, doncs que han 
utilitzat els mitjans públics catalans com a eina partidista i de confrontació i d’atac, 
doncs, segurament, això dificulta, no?, o incomoda a l’hora de reconèixer determina-
des situacions. Jo crec que és important que des de l’honestedat les posem sobre la 
taula i intentem de trobar solucions i d’abordar el problema.

Mirin, a TV3... Sentíem abans també aquesta història, no?, de, quan ens qüestio-
nem els mitjans d’aquí, anem a atacar els de l’Estat. Escolti, podem qüestionar tant com 
vulguem els de l’Estat, però estem al Parlament de Catalunya, anem a actuar sobre els 
mitjans catalans, no? I ens deia el senyor Canadell: «És que només ens queda TV3».

Clar, TV3, històricament, ha tingut una audiència bàsicament catalanoparlant. És a 
dir, la població catalanoparlant s’informava i s’informa a través de TV3. Només ens que-
da TV3 perquè és l’única en català, entre altres coses. Per tant, només ens queda TV3 a 
la població catalanoparlant, doncs, perquè és l’única oferta que tenim, i aquí també és 
una qüestió per reflexionar-hi. Però el que volia dir és que, l’any 2012, el 78 per cent de 
la població catalanoparlant s’informava a través de TV3. El 2019 havia baixat fins al 68 
per cent de la població catalanoparlant. És a dir, TV3 havia perdut audiència entre cata-
lanoparlants. I, per contra, l’havia guanyat entre castellanoparlants, passant del 13 al 18. 
Per tant, aquí hi ha hagut un procés en els últims anys que també hi hem de reflexionar.

Ja sé que el senyor Sanchis sempre ens diu que TV3 és el que té màxima audièn-
cia i és cert i ho celebrem. Nosaltres creiem que tenim un problema amb aquesta au-
diència perquè aquesta reducció de públic, no?, o d’ús de TV3 entre catalanoparlants 
i augment de castellanoparlants en realitat s’explica per un factor polític perquè, si tu 
mires la posició de l’audiència de TV3 en relació amb la seva posició política, en rela-
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ció amb el procés independentista, el que veus és que TV3, bàsicament, el que ha fet 
és acabar aglutinant el públic independentista. I això hem de reconèixer que ha passat 
en els últims anys i és així. 

I jo crec que és un problema que la televisió pública de Catalunya, bàsicament, 
la miri públic independentista. I que fins i tot els catalanoparlants que teníem TV3 
com a televisió de referència ens incomoda, segons com, veure la televisió pública 
per alguns dels posicionaments que s’hi produeixen. I jo crec que això ho hem de 
poder dir i hem de poder buscar solucions. 

En aquest sentit, el nostre grup parlamentari votarem a favor dels dos primers 
punts de la proposta de resolució. Ens abstindrem al tercer perquè no creiem tampoc 
que la solució sigui instar a la revisió del llibre d’estil, però sí que creiem doncs que, 
bé, com deia, que tenim un problema, que segurament hi ha la figura dels col·labo-
radors, que hem de veure com es regula, perquè jo ja entenc que en una la televisió 
pública hi ha d’haver, com hi ha TV3, opinadors de diferents visions polítiques. Però, 
clar, el que tenim són col·laboradors que, permanentment, estan en determinats pro-
grames, que estan cada dissabte al FAQS, que estan dia sí dia també al Tot es mou, 
amb una determinada visió. I és que, vaja, jo sé i molta part de població ens sentim 
incòmodes quan volem veure TV3 i ens trobem que, permanentment, trobem els ma-
teixos col·laboradors amb les mateixes tendències polítiques esbiaixades. 

I això no va en detriment de que crec, no?, i hem de posar en relleu les dades que 
també hi ha doncs que TV3 és una televisió que informa bé i que els mitjans de..., 
no?, que la informació a TV3 és una informació bona i de qualitat.

Però, més enllà d’això, és cert que amb la figura dels col·laboradors i amb altres 
situacions que hem viscut, doncs, segurament, tenim una situació que creiem que 
haurien d’afrontar i que la conseqüència de la qual és que TV3 és d’una població, 
com deia abans, amb una audiència, pràcticament, únicament, independentista. I jo 
crec que hauríem de treballar perquè TV3 torni a ser la televisió pública en català del 
conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Gràcies, president. 

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició del Grup de Ciutadans té la paraula el se-
nyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Miren, en Cataluña pasan cosas como que el repre-
sentante de Podemos tiene que empezar su intervención haciendo profesión de fe y 
dejando muy claro que quieren medios en catalán, que los profesionales de TV3 son 
muy buenos y que el problema es que Ciutadans lleva atacando a TV3 muchísimo 
tiempo. Y, acto seguido, dice y repite las mismas falsedades que ha dicho el señor 
Canadell, que no en vano son los mantras del nacionalismo que les va muy bien re-
petir y que se la compran algunos grupos como el de Podemos, que es que no exis-
ten otros medios en catalán en Cataluña. 

O sea, la desconexión de Televisión Española, la señora Gemma Nierga, cuando 
usted vaya a su programa del Cafè d’idees, si es que va, le dice que no existen otros 
programas en catalán. Les explica a Televisión Española, a Radio Televisión Españo-
la que Radio 4 no existe. Entonces, ustedes con eso, ya en su mundo, en su submun-
do o su mundo creado por el independentismo, entonces ustedes le explican esto.

Yo le diría al señor Canadell que, si le parece que no existen en los medios es-
tatales ningún tipo de atención al idioma... (veus de fons), mire, le acabo de dar dos 
ejemplos. ¿Para cuándo una desconexión en castellano del 3/24 o del Super3? ¿Algo 
van a hacer allí o no? No, verdad, porque eso es muy distinto, ¿no?

Bueno, entonces, se ha referido el señor Parés también al tema de los apoyos del 
independentismo a TV3 y de TV3 al independentismo, en esa suerte de retroalimen-
tación. Miren, yo tengo cifras, en una última encuesta que hemos conocido, el sector 
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de población de lengua materna española que no sigue TV3 tiene un apoyo a la sece-
sión de 16,7 por ciento y son el 42,6 por ciento del censo. El sector de población de 
lengua materna catalana y seguidora de TV3 tiene un apoyo a la secesión del 85 por 
ciento –del 85 por ciento. Dice el señor Canadell: «Bien, bravo». Es el 23,3 por cien-
to del censo electoral, el 23,3 por ciento. Ahora, eso sí, altamente motivado por la 
televisión pública absolutamente intervenida, absolutamente teledirigida, absoluta-
mente sesgada, absolutamente parcial. Es una vergüenza lo que ocurre en Cataluña. 

Y, ustedes, lo mínimo que podrían hacer es no tomarnos por tontos. Otros, al-
gunos somos más valientes que los partidos como el del señor Parés, que eligen la 
postura más cómoda, que es sumarse a lo que aparentemente es la mayoría y,  desde 
luego, si no es la mayoría, desde luego sí que detentan el poder y una apariencia 
de mayoría en la sociedad catalana. 

Pero las cosas son las que son y las propias encuestas, y usted no las desconoce. 
Entonces, de lo que se trata aquí, en el Parlamento de Cataluña, es de intentar que 
esto cambie y que la televisión de TV3 sea realmente «la nostra» y no la del señor 
Canadell que ha dicho que nosaltres «els de Ciutadans ataquen la nostra televisió o 
els nostres mitjans» Els nostres, els seus. Entonces, esto que ocurre en Cataluña y 
que es una vergüenza pues se trata de que en el Parlamento intentemos remediarlo. 

Hay una resolución que tenemos aquí para votar, desde luego yo votaré a favor 
de los tres puntos. Sé que va a ser muy difícil. La señora Marta Vilalta parece que 
va a apoyar desde Esquerra Republicana alguno de estos puntos. Luego harán lo que 
hagan, pero desde luego hay una fuerte resistencia por parte del independentismo a 
renunciar a su primera herramienta adoctrinadora. Y esto es un hecho –esto es un 
hecho–, señor Parés.

Y entonces, por favor, no digan que Ciutadans ataca nuestra televisión, como aco-
giéndose a sagrado, como si Ciutadans fuera un virus o un agente externo, como nos 
considera el señor Canadell, seguramente, sino que, simplemente, somos catalanes 
que estamos hartos de que nuestros compatriotas catalanes desde el independentismo 
hagan ese uso tan poco democrático de nuestros medios públicos. Y ya está. Y no 
es... Oiga, y no tenga miedo. Si un día defiende algo así, no será usted un facha, tran-
quilo, no será usted un facha, será una persona que cree en la democracia y que está 
un poco harta de que una parte de la población haga uso de su hegemonía política en 
los medios de comunicación públicos y a los que se quejan los expulse anatemizán-
dolos y llamándolos «fachas», a lo que usted contribuye, por cierto.

El president

Gràcies, diputat. Ara per fixar posició respecte a l’esmena presentada, i per dos 
minuts, senyor diputat, té la paraula el senyor Cristòfol Gimeno.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, president. Bé, no entraré a contestar totes les intervencions que s’han 
fet en el sentit d’aquesta proposta de resolució que hem plantejat, però crec que, més 
enllà del to, si em permeten, irònic, que les últimes intervencions han aportat con-
testant algunes de les intervencions, del senyor Canadell o de la senyora Vilalta o la 
senyora Sabater, nosaltres creiem que la feina que ens toca fer en aquest Parlament 
és aquí, a Catalunya, i per tant estem per intentar aplicar criteri de rigor, de transpa-
rència en els mitjans de comunicació de Catalunya. 

Totes les al·lusions que s’han fet, diguéssim, doncs als mitjans de comunicació 
de l’Estat, a la televisió espanyola, les podem compartir o no, però aquí estem per 
intentar aplicar criteris i, hi insisteixo, aquest rigor i aquesta transparència i profes-
sionalitat i seriositat amb el que hem de decidir. Perquè, com he dit en la meva in-
tervenció inicial, crec que hem de ser rigorosos i hem de demanar que els mitjans 
de comunicació públics incorporin tots aquests valors. 

No és una qüestió també, per alguna al·lusió que s’ha traslladat, no és una qüestió 
només professional. És a dir, entenem que com s’ha de fer aquesta revisió, aquesta 
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possible revisió del llibre d’estil, no ho plantegem en aquesta proposta de resolució. 
Nosaltres instem la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a que revisin i mo-
difiquin, perquè si alguns d’aquests col·laboradors de la interpretació d’aquell llibre 
d’estil s’entenen que estan fora del compliment del mateix, doncs que sigui aquesta 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals qui revisi i modifiqui, si escau, aquest 
llibre.

Per nosaltres, com he dit, no volem que sigui una eina política ni volem generar 
aquí cap tempesta política parlant de la Corporació Catalana dels Mitjans Audio-
visuals i, per tant, no acceptem aquesta esmena que s’ha presentat. I, en aquest sen-
tit, entenem totes les posicions, però no acceptem l’esmena.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per tant, entenc que es poden votar els dos primers punts con-
juntament, i el tercer no, eh?

Per tant, votaríem els dos primers punts d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Queda aprovat aquest punt amb 15 vots a favor del Grup Socialista, Republicà, 

de Junts per Catalunya, de la CUP, els comuns i Ciutadans. I el vot contrari de VOX.
Passaríem a la votació del punt número 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha quedat rebutjat amb 5 vots a favor del Grup Socialista i de Ciuta-

dans, 10 vots en contra del Grup Republicà, de Junts per Catalunya, de la CUP i de 
VOX i 1 abstenció del grup dels comuns.

Sol·licitud de compareixença de representants de la I Cimera contra 
la Corrupció perquè informin sobre els acords presos a la cimera i 
presentin el pla de treball contra les causes estructurals de la corrupció, 
sorgit de la cimera

356-00019/13

Passaríem ara a les sol·licituds de compareixença. La primera és una sol·licitud 
de compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció que ha estat 
subscrita pel Grup Socialistes i Units per Avançar, el Grup d’Esquerra Republicana, 
el Grup de Junts per Catalunya, el Grup de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar.

Es pot posar a votació, directament? (Pausa.)
Vots a favor? 
(Veus de fons.)
No, es voten les sol·licituds de compareixença i després votarem... (Veus de fons.)
Sí? Tornem a posar a... (Veus de fons.)
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern perquè informi sobre les noves línies mestres d’aquest òrgan

356-00051/13

El punt cinquè és la sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estu-
dis de l’Autogovern, davant d’aquesta comissió. És una petició que està subscrita pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.



DSPC-C 49
15 de juliol de 2021

Sessió 3 de la CAI  41 

Es pot posar a votació, directament, senyor Gimeno? (Pausa.)
Vots a favor? 
Vots en contra?
Queda aprovada per 15 vots... (Veus de fons.) Ah, la CUP? M’ha semblat que hi 

votava a favor. Deu ser la... No hi veig bé, ja.
Per tant, queda aprovada amb 14 vots a favor del Grup Socialista, Grup Republi-

cà, el Grup de Junts per Catalunya, el Grup de Ciutadans, el Grup dels comuns, el 
vot contrari de VOX i amb l’abstenció de la CUP.

Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió 
perquè informi sobre les previsions de treball d’aquest òrgan el 2021 

356-00052/13

I el punt sisè és la sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estu-
dis d’Opinió. També és una sol·licitud demanada pel Grup Parlamentari Socialista i 
Units per Avançar.

Vots a favor d’aquesta compareixença?
Aquesta vegada sí que no m’equivoco i s’aprova per unanimitat. 
Bé, ara passarem... Aquí, haurem d’anar amb una mica..., amb calma. Són les 

sol·licituds d’audiència de les dues lleis que estan en tràmit. 
La primera és les propostes d’audiència en ponència, de la proposició de llei de 

l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
(Joan Garriga Doménech demana per parlar.)
Em demana la paraula per...?

Joan Garriga Doménech

Sí; perdoni, president. No, una curiositat, eh? Quan alguna compareixença està 
desfasada, com es pot comunicar? Pel tema de l’esport, hi ha alguna compareixen-
ça que el que s’està cridant fa dos anys que no ostenta el càrrec. No passa res, no? 
És el cas de l’Espanyol, que el 2019 el president Guasch ja no va ser... (Remor de 
veus.)

El president

En tot cas, els grups que han sol·licitat poden demanar que es retiri o, fins i tot, en 
el moment en què sol·licita l’audiència, la persona en concret pot o l’entitat en con-
cret pot declinar la seva compareixença, eh?

Joan Garriga Doménech

Gràcies, president.

El president

S’han demanat votacions separades dels blocs. Jo crec que els hem passat a tots 
vostès, com a mínim als portaveus i les portaveus, les votacions que faríem.

Primer faríem la votació separada dels punts de l’ordre del dia que se’ns ha 
demanat i, al final, votaríem en bloc la resta de les compareixences, si els sem-
bla, eh?

Propostes d’audiència 
352-00063/13, 352-00064/13, 352-00067/13 i 352-00068/13 

Per tant, posaríem a votació, primer, la votació separada dels punts... Bé, posarí-
em a votació els punts 57, 58, 61 i 62 de l’ordre del dia. Sí? Estem tots situats?

Ara, vots a favor d’aquestes compareixences?
Vots en contra?
Abstencions?
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Han quedat aprovades amb 10 vots a favor del Grup Republicà, de Junts per Ca-
talunya, de la CUP i de Ciutadans, l’abstenció del Grup Socialista i el vot contrari 
de VOX. 

Propostes d’audiència 
352-00215/13 i 352-00216/13

Ara s’ha demanat votació separada dels punts de l’ordre del dia 169 i 170. Ho 
posaríem a votació.

Vots a favor d’aquests punts?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden aprovades les compareixences amb 10 vots favorables del Grup Repu-

blicà, de Junts per Catalunya, de la CUP i d’En Comú Podem. Els vots contraris de 
Ciutadans i VOX i l’abstenció del Grup Socialista.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maldonado, ex-secretari 
general de l’Esport de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya 

352-00241/13

Ara s’ha demanat votació separada del punt 195, que és el que posaríem a vota-
ció en aquests moments.

Vots a favor de la compareixença?
Vots en contra?
Per tant no hi han abstencions. 
Quedaria aprovat per 14 vots a favor del Grup Socialista, d’Esquerra Republica-

na, de Junts per Catalunya, de la CUP, d’En Comú Podem i el vot contrari de Ciu-
tadans i de VOX.

Propostes d’audiència 
352-00229/13, 352-00230/13, 352-00231/13, 352-00232/13, 352-00233/13, 

352-00234/13 i 352-00235/13

Ara posaríem a votació un altre bloc, que són els punts 185, 184, 183, 188, 186, 
187 i 189.

Vots a favor d’aquests punts?
Vots en contra?
No hi han abstencions.
Per tant, queden aprovades les sol·licituds de compareixença per 14 vots a favor 

del Grup Socialista, del Grup d’Esquerra Republicana, del Grup de Junts per Ca-
talunya, de la CUP i En Comú Podem i els vots contraris de Ciutadans i de VOX.

Propostes d’audiència 
352-00001/13 a 352-00025/13, 352-00033/13 a 352-00057/13, 352-00065/13, 

352-00066/13, 352-00069/13, 352-00110/13 a 352-00214/13, 352-00217/13 a 

352-00228/13, 352-00236/13 a 352-00240/13 i 352-00242/13 a 352-00245/13

I ara posaríem a votació la resta de compareixences sol·licitades. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Queden aprovades per 15 vots a favor del Grup Socialista, del Grup Republicà, 

de Junts per Catalunya, del Grup de la CUP, d’En Comú Podem, de Ciutadans i el 
vot contrari de VOX.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la campanya 
«Cedeix-nos el vot» amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya 

352-00257/13

Passaríem ara a les votacions de les compareixences de la iniciativa legislativa 
popular sobre una llei electoral. Aquí només hi ha una votació que s’ha demanat se-
paradament, que és el punt 218. Començarem per aquest punt.

Josep M. Jové Lladó

Perdó, president.

El president

Senyor Jové... 

Josep M. Jové Lladó

Sí, si em permet l’ús de la paraula per fer una exposició del nostre posicionament 
en aquestes votacions?

El president

Té un parell o tres de minuts.

Josep M. Jové Lladó

Moltíssimes gràcies, president. Bé, com vostès saben, l’aprovació d’aquesta llei 
electoral, la llei electoral és un dels grans reptes institucionals que ens queden pen-
dents en aquest país. No és la primera vegada que ho provaríem o que ho provarem, 
fins i tot amb un cert punt de vergonya de no haver aconseguit mai assolir aquest 
consens necessari per tal d’aprovar aquesta llei electoral.

Però nosaltres considerem, i ho hem fet arribar així a la resta de grups parlamen-
taris, que aquest, segurament, no és l’instrument més adient per tirar-la endavant. 
Creiem que per aprofitar els treballs previs que s’han fet i part dels consensos, no 
absoluts, però part dels consensos que s’havien assolit en passades legislatures el 
millor instrument seria una ponència conjunta. 

Malgrat tot, votarem, evidentment, a favor d’aquestes propostes de comparei-
xença, aquestes sol·licituds perquè, bàsicament, som un dels dos grups que n’ha pre-
sentat. 

Creiem que quantes més veus, més experts, millor. Però, ho repeteixo, emplacem 
a la resta de grups parlamentaris a utilitzar un instrument que per nosaltres és més 
adient, que és el de la ponència conjunta.

Moltíssimes gràcies.

El president

Algun grup parlamentari vol parlar? (Carlos Carrizosa Torres demana per par-
lar.) Senyor Carrizosa, un parell de minuts com a molt.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, respecto a la ILP electoral, nosotros pedimos que, de la misma forma que a 
las claras se está pretendiendo que TV3, como decíamos antes, sea un órgano, diga-
mos, de adoctrinamiento o de difusión o de propaganda de las ideas del Gobierno, 
separatistas, de la misma forma pediríamos, pedimos que TV3 deje de ser eso, y 
pedimos también que una ley electoral deshaga de una vez el agravio en el que vive 
buena parte de la población catalana, buena parte de la población catalana que su 
voto no vale lo mismo. 

Y que, cuando hagamos esta modificación de la ley electoral, dejemos de dopar 
a los partidos independentistas. 

Y que ustedes, ya que abren también el melón y están de acuerdo en hablar de la 
ley electoral, garanticen que esta reforma la hagamos en los más estrictos términos 
democráticos de una persona, un voto. 
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Ciutadans no quiere otra cosa que eso. Podemos hacer una ley electoral que ga-
rantice esa exactitud en el principio una persona, un voto y, además, con respeto a 
la representación territorial suficiente de todas las partes de Cataluña. Lo podemos 
hacer, lo podemos conjugar y, en ese sentido, estaríamos de acuerdo.

Nosotros hemos pedido votación separada de la comparecencia de «Cedeix-nos 
el vot». Y aprovecho para decir que no tenemos nada en contra de esta asociación, 
pero que no nos parece que sea necesaria su comparecencia. Por lo tanto, nos abs-
tendremos.

El president

Gràcies, senyor diputat. Els grups parlamentaris sabran trobar els mecanismes 
per intentar cercar posicions al voltant d’una llei electoral. Vostès saben que les ini-
ciatives legislatives populars no les podem aturar, eh? I, per tant, el que farem serà 
posar a votació aquestes compareixences sol·licitades. 

Començaríem per la votació separada que s’ha demanat pel Grup de Ciutadans, 
que és la que consta en el 218 a l’ordre del dia. Començaríem per aquesta votació. 

Vots a favor de la compareixença?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda provada la compareixença amb 14 vots a favor del Grup Socialista, d’Es-

querra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, d’En Comú Podem i cap vot 
contrari i les abstencions del Grup de Ciutadans i de VOX.

Propostes d’audiència
352-00070/13 a 352-00076/13, 352-00246/13 a 352-00256/13 i 352-00258/13 a 

352-00260/13

I ara votaríem la resta de punts, que van des del 200 al 221.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat. 
No hi ha més punts de l’ordre del dia i, per tant, aixecaríem la comissió. 

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i tretze minuts.
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