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Sessió 14 de la Cemcord

La sessió de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica (Cemcord) s’obre a les tres de la tarda i deu minuts. Presideix 
Benet Salellas i Vilar, acompanyat del vicepresident, Lluís Guinó i Subirós, i de la secretària 
María Francisca Valle Fuentes. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Lluís M. Corominas i Díaz, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio 
Espinosa Cerrato, pel G. P. de Ciutadans; David Pérez Ibáñez i Jordi Terrades i Santacreu, 
pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Espe-
ranza García González, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

També hi són presents els membres de la comissió Feliu Madaula Canadell, Martí Olivella 
Solé i Lourdes Parramon Bregolat.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Debat i votació de les conclusions.

El president

Bé, bona tarda a tothom. Reprenem després d’aquests mesos la Comissió d’Estudi 
de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica.

Debat i votació de les conclusions 

I, abans de res, m’agradaria informar els grups de tres qüestions que hi ha al damunt 
de la taula, a efectes de que tothom en tingui coneixement i perquè sí que m’agradaria, 
d’alguna manera, que resolguéssim primer aquesta qüestió abans d’entrar en la vota-
ció de les conclusions.

En primer lloc, constatar que hi ha una petició del Grup Parlamentari de Ciutadans 
que demana que les conclusions que s’emetin siguin amb caràcter provisional i que la 
comissió continuï realitzant la seva activitat d’estudi, i, per tant, doncs, caldrà que els 
grups es posicionin en relació amb aquesta petició.

En segon lloc, un escrit, entrat a data d’avui, per part del Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot, en què articula unes propostes de conclusions, que són manifes-
tament fora de termini, però que, d’alguna manera, tant perquè aquesta presidència va 
tenir un criteri molt ampli i de pròrroga també en relació amb la resta de grups parla-
mentaris, com pel fet que, en definitiva, no es tracta tant d’esmenes a peticions dels al-
tres grups, sinó de més conclusions, i, per tant, més debat i més complement a l’activitat 
d’estudi d’aquesta comissió, doncs, faré la proposta als grups de que s’admetin a tràmit; 
també és una qüestió sobre la que us demanaré l’opinió i que us posicioneu.

I, finalment, una tercera petició, que ve del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, en 
que, en primer lloc, constaten la baixa d’un dels seus portaveus, la baixa mèdica d’un 
dels seus portaveus en aquesta comissió, el senyor Gómez del Moral. I, en segon lloc, i 
per aquest fet, lligat amb aquesta qüestió, doncs, ens demanen un ajornament de la vo-
tació de les conclusions per fer-ho la setmana vinent, també amb la voluntat, atès que 
és el grup que dona suport al Govern, d’intentar plantejar algun tipus de transacció amb 
les conclusions que fins ara s’han plantejat. De manera que el que proposaríem seria un 
ajornament de la votació relativa a les conclusions, de cara a una propera sessió el di-
marts de la setmana vinent.

Per tant, si els sembla els dono torn grup per grup perquè es posicionin sobre les tres 
qüestions de cop. Els hi sembla? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.)

Doncs, té la paraula el diputat portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, el se-
nyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Mire, Ciudadanos propuso la creación de la Comisión de Estu-
dio de Medidas contra la Corrupción y la Regeneración Democrática precisamente por-
que entendíamos que para nosotros y para el conjunto de la ciudadanía estábamos ante 
una prioridad. Una prioridad que nos exigía y nos sigue exigiendo atajar la corrupción, 
legislar lo más adecuadamente en contra de la corrupción para impedirla, para estable-
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cer mecanismos de prevención y de corrección, ¿no? En ese sentido hicimos la propues-
ta y en ese sentido fue aprobada de forma clara y mayoritaria. 

Lo que sucede es que hemos observado, y no solamente nosotros, sino incluso otros 
grupos, como el Observatorio Ciudadano o la propia Oficina Antifraude, que algunos 
temas se han tocado tangencialmente o, incluso, no se han tocado.

Esta comisión se inició además con vocación de durar toda una legislatura y eso sig-
nificaba, y significó, que de hecho en el posicionamiento de los diferentes grupos se hi-
ciera referencia a aspectos como que tenemos por delante tres periodos de sesiones. En 
realidad, hemos agotado dos periodos de sesiones, y no ese tercero que, en previsión de 
una legislatura corta, pues significaba también la propia vida de la comisión.

Pues, bien, a la vista de eso, de que ni tan siquiera se ha agotado la legislatura, de 
que hay aspectos claramente mejorables desde el punto de vista de la información..., no-
sotros hacemos referencia, por ejemplo, a todo el tema de la obra pública, en definitiva, 
de las obras públicas, pero también –también– hay aspectos que se han puesto de relie-
ve, por otras conclusiones, del tema de las subvenciones, del tema del urbanismo, inclu-
so del tema de los denunciantes o alertadores, que creo que han sido tratados de manera 
insuficiente, cuando creemos que es un pilar fundamental de la lucha contra la corrup-
ción, y por tanto a favor de la regeneración democrática.

Bien, pues, teniendo en cuenta estos aspectos, nosotros entendemos que debemos 
continuar. Debemos continuar porque, además –además–, no nos hemos de olvidar de 
una cosa, que mañana empieza un juicio por..., precisamente el del 3 por ciento, un jui-
cio por obra pública. Y poco se entendería y mal se entendería que, en este parlamento, 
teniendo que haberla cerrado a finales de legislatura, se dé por cerrada una comisión en 
el momento en que nuevamente, que nunca ha dejado de estar, pero de una manera..., 
de forma importante, vuelve a estar presente en la opinión pública un tema como es la 
corrupción por temas de obra pública y de licitaciones. Sinceramente, creo que nos ha-
ríamos un flaco favor como parlamentarios, y desde luego decepcionaríamos a quienes 
así nos han impelido. 

Por otra parte, mire, yo voy a serle muy sincero, yo no sé, pero cerrar en estos mo-
mentos esto supone, de alguna forma, decir: «Oiga, como legisladores» –porque somos 
legisladores– «¿ya tenemos todos los conocimientos que podemos tener y que podemos 
esperar tener sobre este tema tan importante y tan grave, que es considerado por los ca-
talanes y el resto de españoles el segundo problema que tiene este país?» Pues, oiga, yo 
creo, honestamente, humildemente..., a mí me gustaría seguir recibiendo personas, ex-
pertos, que nos dieran su opinión y que nos ayudaran, precisamente, a conformar una 
legislación mucho más adecuada que la actualmente tenemos. Creemos que podemos 
seguir haciéndolo y debemos seguir haciéndolo.

Eso en lo que respecta a las razones para pedir lo que hemos pedido, es decir, que 
haya una nueva..., o sea, que las conclusiones elaboradas tengan la condición de provi-
sionales y, naturalmente, que se inicie o que se abra una nueva ronda de comparecencias. 

Después, nos pedía el presidente que nos pronunciásemos sobre otros aspectos, 
como la admisión de las conclusiones. Yo creo que no estamos en contra de esa admi-
sión de las conclusiones precisamente porque estamos también a favor de la tercera me-
dida, y es la de que se modifique o se aplace la votación precisamente porque, si no, sí 
que no sería posible. Es decir, yo no voy a votar hoy sobre unas conclusiones que no he 
podido conocer nada más que esta mañana y que, por tanto, ni tan siquiera he tenido 
ocasión de leer. 

Por tanto, naturalmente, estaría en contra de esa admisión si no va aparejada, diga-
mos, de ese aplazamiento de votación. Y una idea fundamental, que también, vamos, 
me alegro de que haya sido expuesta, y es la idea de transaccionar. Yo creo que se ha 
hecho un esfuerzo importante por parte de todos los grupos como para que las votacio-
nes se hagan con posterioridad a un intento sincero de transacciones de las propuestas. 
Creo que hay propuestas de diferentes grupos que vale la pena tener en consideración. 
Y, por tanto, en ese sentido, hacer durante esta semana e, incluso, si es necesario, algo 
más, pues un esfuerzo de transacción, un esfuerzo para que realmente las mejores pro-
puestas se reflejen, finalmente, en esas conclusiones, que para nosotros deberían ser 
provisionales.

Muchas gracias.
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El president

Gràcies, senyor Espinosa. Té la paraula ara el senyor Terrades, del Grup Parlamen-
tari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. Nosaltres estem d’acord en què es puguin ajornar les votacions fins a la pro-
pera setmana o quan la presidència decideixi per intentar fer aquest esforç d’acostar o 
de fer algunes transaccions, sobretot amb les propostes que hi ha al damunt de la taula, 
per intentar que surti un document amb el màxim de recolzament d’aquesta comissió i 
que les conclusions..., que suposo que després han de ser enviades al Ple del Parlament.

El que també demanaria és que en el cas que algun grup mantingui algunes de les 
seves conclusions, que hi hagi un ordenament lògic per poder fer les votacions. Em refe-
reixo que si avui haguéssim anat a votar, hi han propostes d’algun grup que difícilment 
sabríem què estaríem votant, perquè no estan ni ordenades per lletres ni per números. 
Per tant, demanaria que fem aquest esforç de tornar a refer aquests documents –enume-
rant els paràgrafs perquè siguin votables– de conclusions.

Respecte a les conclusions presentades fora de termini per Catalunya Sí que es 
Pot, avui, nosaltres no tenim cap problema que es puguin incorporar en el debat. Són 
aportacions que és evident que poden enriquir també les conclusions que puguin sortir 
d’aquesta comissió d’estudi.

I, respecte a la petició del Grup de Ciutadans de no concloure els treballs d’aquesta 
comissió d’estudi i que les que s’acordin siguin provisionals i que hi seguim treballant, 
nosaltres no hi donarem suport, a aquesta petició –ja ho avanço– per un seguit d’argu-
ments que en brevetat els explico.

En els darrers set anys hi ha hagut dues comissions d’investigació i una comissió 
d’estudi; dues comissions d’investigació per casos molt concrets, una el cas Millet i els 
Montull, i..., bé, les derivades que comporta això, de possible finançament irregular; 
després una comissió també d’investigació iniciada per la confessió de frau fiscal de la 
família o de familiars de l’expresident Jordi Pujol, que va derivar no només a investigar 
això, sinó en altres qüestions, i que per aquí van passar experts en la matèria multidis-
ciplinaris, en algunes de les qüestions que s’han tornat a plantejar avui en aquesta co-
missió d’estudi. I aquesta mateixa comissió d’estudi que hem fet en els darrers mesos.

Jo crec que..., com a mínim el meu grup parlamentari té suficients elements d’infor-
mació, d’aportació per part dels experts que han passat, com a mínim de les dues darre-
res comissions –estem parlant de tres anys de diferència, la cas Pujol i la comissió que 
hem obert en aquesta legislatura–, tenim suficients elements com per haver elaborat un 
seguit de conclusions que hem presentat en el nostre document. Estem també en dispo-
sició de votar algunes o moltes de les propostes que els altres grups parlamentaris han 
proposat i, per tant, nosaltres creiem que tots tenim suficients elements d’informació per 
fixar la nostra posició. I el Grup Parlamentari Socialista creu que hem de donar per tan-
cada en aquesta legislatura, el que quedi d’aquesta legislatura, molt o poc –esperem que 
molt–, aquesta comissió d’estudi.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. Ara té la paraula el portaveu de Catalunya Sí que es 
Pot, el senyor Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Bé, gràcies. En primer lloc, volia agrair als grups que ja s’han pronunciat en l’ac-
ceptació d’allò que hem presentat. Ho hem explicat, ha estat una qüestió d’un problema 
amb els terminis, per això demano que es tinguin en compte.

Hem fet l’exercici de que ja que estàvem fora de terminis, si us hi fixeu, en les propos-
tes que hi ha, hem intentat no repetir altres coses que ja hem vist en les altres propostes, 
per tal també d’ajudar que els diferents grups poguessin posicionar-se de manera rela-
tivament ràpida. Hem posat coses que hem vist que podien ajudar o complementar tot 
allò que s’havia presentat pels altres grups per fer aquest debat més fàcil i si majorità-
riament s’accepta, doncs, agrair la bona disposició.

Pel que fa a aplaçar la votació, justament nosaltres seríem els menys indicats (l’ora-
dor riu) per no estar d’acord en aplaçar la votació. Per tant, en aquest sentit, estem 
d’acord en aquest fet, no només per la qüestió que té a veure amb les nostres propostes, 
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sinó amb la possibilitat d’arribar a consensos al voltant de cada una de les propostes i no 
limitar-nos a votar planxes senceres amb impossibilitat d’escatir i d’arribar a una qües-
tió, diguéssim, rodona, i que no sigui una sèrie de repetició de desitjos. I, per tant, apla-
çar la votació obre la possibilitat d’acabar de fer aquest procés.

Pel que fa a les conclusions, bé, a la petició del Grup de Ciutadans, nosaltres ente-
nem, i és veritat que entrem –ens agradi o no– en un moment en el qual la corrupció 
i les seves conseqüències judicials estaran al centre del debat en els propers dies, si és 
que no ho estaven ja, que ho estan.

Compartim amb el Grup Socialista, però, la idea que déu-n’hi-do el que portem tre-
ballant aquests temes. El Grup Socialista parlava de l’anterior, de la CIFEF, la del frau 
fiscal; parlava de l’anterior, del cas Palau. No oblidem tampoc que vam fer una comis-
sió sobre sanitat, que aquesta, lamentablement, també tenia molts elements i va fer re-
flexionar molt sobre la corrupció, tenint en compte que la sanitat ha estat un dels llocs 
on el tema ha tingut un impacte més dolorós –mai millor dit– i, per tant, crec que tenim 
una gran quantitat d’elements perquè, com deia justament el proposant, som legisladors, 
som legisladors, i crec que potser el moment és el de legislar.

Per exemple, deia el company de Ciutadans el tema dels alertadors. Jo he vist que en 
gairebé..., em sembla que en totes o en gairebé totes les conclusions dels diferents grups 
hi ha aquesta sensibilitat i aquesta acceptació que aquest és un tema important per llui-
tar contra la corrupció. Doncs, a partir d’aquí aquesta expressió de desig l’hem de trans-
formar en això, en lleis, per això som legisladors.

I, per tant, jo pregunto quin sentit tindria continuar demanant opinions quan, veient 
les conclusions, ja hi ha una sèrie d’acords que al que ens han de portar és a posar-nos 
mans a l’obra i fer lleis, que és per al que estem aquí. 

Per tant, entenc la idea que és molt bo que existeixi un espai al Parlament de Cata-
lunya on es tracti aquest tema, però crec que ens hem d’anar posant mans a l’obra i fer 
lleis.

Si es volgués, d’alguna manera, mantenir l’esperit d’aquest espai que, a més a més, 
té la particularitat que hi ha gent que no pertany directament a grups polítics, no ho sé, 
i no conec exactament el Reglament, si es pogués fer algun grup de treball que a mesu-
ra..., o en algun moment que es necessiti que ens tornem a trobar per avaluar..., puguem 
fer-ho, però no dedicar els esforços a les compareixences, sinó a fer lleis.

Per tant, demano que es consideri aquesta possibilitat, que és un camí intermedi en-
tre una cosa i l’altra. Però és veritat que continuar traient conclusions que crec que des 
del dia u, sobretot la gent que ha vingut de fora, les té bastant clares..., que ens posem a 
legislar. Per una cosa, a més a més –i amb això acabo–: els processos de legislació com-
porten i contemplen processos de ponències on també hi ha compareixents; ara bé, hi ha 
compareixents ja amb un objectiu concret, que és arribar a una llei, la que es consideri.

Per tant, vull que es tinguin en compte aquestes qüestions.
Gràcies.

El president

Gràcies. Ara té la paraula la senyora García, del Grup Parlamentari Popular.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, pel que fa a l’acceptació de l’escrit de conclusions de Cata-
lunya Sí que es Pot, cap problema; com a mínim, aquest grup no té cap problema que 
s’accepti, sobretot tenint en compte que això és una comissió d’estudi i que al final, si el 
que intentem és posar voluntat entre tots, crec que hi ha moltes conclusions que es po-
den, fins i tot, llegir detingudament i creuar dades entre les diferents i arribar a transac-
cionals. Potser la resta, no, i ja depèn de l’activitat legislativa o les iniciatives legislatives 
que vulguin portar els grups al Congrés dels Diputats, perquè veig que hi ha molta ma-
tèria que pertany a normativa estatal i que, evidentment, s’haurà d’afrontar en el Con-
grés dels Diputats i no aquí. Cap problema.

Respecte d’allargar més o menys les compareixences, nosaltres, atès que la corrup-
ció és un dels problemes principals, com a mínim en termes de percepció de la ciutada-
nia, no estem en contra de que s’allargui, però sí que és cert que crec que l’esforç s’hau-
ria de fer més..., en comptes de més compareixents, d’aprofundir més en les possibles 
normatives que es poden extreure de les conclusions que presentem. 
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Bàsicament, mira, t’agafo el suggeriment perquè és veritat: tots els compareixents 
ens han dit que hi ha moltíssima legislació –massa, fins i tot– i poc clara. O sigui que 
crec que en comptes d’intentar de fer una feina legislativa de quantitat hauríem d’inten-
tar, com a mínim, fer-la de qualitat. Es necessiten més compareixences per fer més qua-
litat legislativa que no quantitat? Potser algunes sí, però no crec que s’hagi d’allargar en 
un període sencer, perquè crec que és bastant profund el que hem donat fins ara i crec 
que les conclusions així ho demostren.

Alguns hem fet una síntesi més profunda i només dedicada al que podíem fer des 
d’aquí, deixant de banda les qüestions que puguin ser activitat legislativa dels mateixos 
grups parlamentaris. Però no ens hi oposarem per això..., només tenint en compte que 
la sensibilitat de la ciutadania és que la corrupció si no és el segon és el tercer problema 
que tenen i que perceben en el seu dia a dia.

El president

Sobre la possibilitat que Junts pel Sí..., o sigui la possibilitat que ens ha posat sobre la 
taula Junts pel Sí, d’ajornar per a la setmana vinent la votació, no hi té cap inconvenient?

Esperanza García González

Ai, perdó. No, no hi tinc cap inconvenient.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Té la paraula la senyora Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. Respecte a les conclusions de Catalunya Sí que es Pot, no tenim 
cap inconvenient en acceptar-les; de la mateixa manera que en aplaçar a la setmana 
vinent la votació de les conclusions, això sí, amb el que ja ha sortit una mica aquí de po-
der fer un treball d’ajuntar o veure aquells punts coincidents o que poden ser treballats 
conjuntament.

I respecte a la proposta del Grup de Ciutadans, en compartim –com també han dit 
altres grups, no?– la preocupació. I és evident, jo crec que perquè significa el que és la 
corrupció del sistema i perquè molt probablement legislatura rere legislatura s’és inca-
paç d’acabar amb aquesta xacra..., potser molt probablement és pel que deia al principi, 
que és el sistema i, per tant, requereix de més del que estem fent.

Però el que és evident és que de conclusions que surten o del que s’extreu del que ha 
anat sortint hi ha algunes coses que podríem treballar més i millor. Però algunes coses 
que podríem treballar més i millor que coincideixen amb processos ja oberts en el si del 
Parlament. És a dir, per a tot el tema d’obra pública, que s’ha vist ja no només en aques-
tes compareixences sinó al llarg de la història que és un niu de corrupció i de la conni-
vència entre els agents públics i agents privats, doncs, tenim sobre la taula un projecte 
de llei de contractació pública, que pot ser un bon lloc per aprofitar certes compareixen-
ces per aprofundir-hi i, per tant, també aprofundir en el projecte que ara hi ha sobre la 
taula i millorar-lo, de tal manera que puguem treballar en aquesta línia.

De la mateixa manera que en tema de finançament de partits, també la setmana pas-
sada en el Ple del Parlament hi va haver un projecte de llei per enviar al Congrés dels 
Diputats, però amb relació a això..., i, per tant, és allà també un bon espai on podem tre-
ballar al voltant d’això.

A l’entorn d’altres coses, tenim una proposició de llei sobre l’Oficina Antifrau. Apro-
fundim allà el debat sobre l’Oficina i també podem veure-hi més coses. O tenim una 
proposició de llei sobre la inelegibilitat dels càrrecs electes, que també pot ser un bon 
lloc on analitzar tot això.

Per tant, nosaltres entenem..., també preocupats pel que significa la corrupció, pel 
judici que comença demà, però el proper que ve els propers dies també, és a dir tenim 
cas Palau i cas Pretòria. Més enllà d’això, veiem que tenim eines, que ens hem de posar 
a fer feina i que allargar potser la comissió d’estudi el que fa és, en lloc de generar més 
eines dels ens públics per lluitar contra la corrupció, allargar més el debat però no po-
sar-nos mans a l’obra.

Per això nosaltres som partidaris de que, com a mínim, surti d’aquí avui l’encàrrec 
de tal manera que aquestes ponències de llei que s’han de constituir es constitueixin al 
més ràpidament possible i es posin a treballar, un cop aprovem les conclusions, en allò 
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que hi tingui a veure també i que puguin tenir en compte de cara a millorar els tex-
tos que ara mateix hi ha sobre la taula.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Reguant. Senyor Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. Primer de tot, un agraïment a la feina que s’ha fet per part de 
l’Oficina Antifrau i del pacte social.

Respecte a l’informe de les conclusions, de fet, crec que no serà dir cap secret que 
primer de tot, abans de fer les nostres, tots, ens vam mirar les vostres feines, i a partir 
d’allà vam acabar fent les nostres. I si no és així, doncs, en fi, parlo per nosaltres, d’acord?

Però crec que és honest dir que s’ha fet molt bona feina i per tant que també és una 
bona iniciativa d’haver convidat com a membres permanents d’aquesta comissió tant a 
l’Oficina Antifrau com al Pacte Social contra la Corrupció. 

Respecte a les conclusions de Catalunya Sí que es Pot, estem aquí no per marcar ter-
minis només, que també, però sobretot per enriquir el debat i, per tant, doncs, evident-
ment, estem a favor de que s’acceptin.

Estem a favor de la nostra petició de que vagi més cap allà –curiosament estem a fa-
vor de nosaltres mateixos–, de que s’ajorni la votació a la setmana que ve o a la següent 
i..., per tant, el que determini la presidència, consultat a tothom.

I sí que..., respecte al que hem de fer amb tota aquesta feina, a veure, respecte a la 
votació, jo crec que igual que hem passat temps per fer les conclusions, per debatre, per 
als compareixents..., hauríem de passar un cert temps, sigui aquesta setmana o siguin 
dues setmanes, per intentar transaccionar. Precisament per tot el que heu reflexionat al 
voltant de la proposta que ha fet Ciutadans. És a dir, el que és important aquí no és que 
seguim fent compareixences, perquè han estat també comprensives, jo li diria al com-
pany Espinosa que, a més, no hi ha hagut cap mena de barrera a l’hora de fer compa-
rèixer a qui ha fet falta i tothom ha fet les compareixences que ha cregut convenients, 
i, per tant, no hi ha hagut ningú que digués: «No, aquests que no vinguin.» Ningú ha 
amagat res. I les conclusions que hem fet tots abasten d’una manera àmplia tot l’espectre 
de contractació, urbanisme..., tot. I, per tant, crec que no hauríem d’esmerçar el nostre 
temps en fer això que ja hem fet i que, com han dit els companys, ho hem fet a basta-
ment aquests darrers anys.

En el que sí que hauríem d’esmerçar el nostre temps és: u, a que les conclusions 
d’aquesta comissió fossin el més consensuades possible, que vol dir que després tam-
bé serien voluntats polítiques de cara a les iniciatives que vinguin després i voluntats 
polítiques amb un ampli recolzament, un ampli suport i, per tant, que aquestes més de 
tres-centes propostes que hem acabat fent entre tots doncs tinguin el suport necessari 
perquè es puguin convertir en el que s’hagin de convertir, siguin lleis o siguin, senzilla-
ment, iniciatives de voluntat, de més recursos, etcètera. 

I, en aquest mateix sentit, la companya Reguant ja ha explicat una sèrie de llocs on 
fer palès aquestes voluntats que surten d’aquestes conclusions que ara aprovarem, que 
aprovarem els propers dies. I jo també hi afegiria, doncs, el mecanisme de coordinació 
que, en el seu moment, en una moció de la CUP, es va aprovar i que es tirarà endavant 
també una vegada hi hagi els pressupostos. Que crec que les conclusions les hem de fer 
arribar també a aquest mecanisme de coordinació per una raó, és a dir, aquest mecanis-
me de coordinació, al final, el que volia era agrupar els actors institucionals que hi ha a 
Catalunya per lluitar contra la corrupció, i, per tant, el que és lògic és que els traslladem 
les conclusions que fem a aquesta comissió per tal de que les tinguin presents a l’hora 
d’actuar. 

I si, a més a més, hi ha d’haver iniciativa legislativa, pressió al Govern o als governs, 
al d’aquí i al de l’Estat espanyol, per tal de que hi hagi més recursos, que es facin les 
coses diferents, etcètera, doncs, ja hi serà. Però, a més a més, els que ho estan aplicant 
cada dia que tinguin en compte el que resolem aquí. Per això deia que és important que 
aquest període d’una setmana o dues setmanes l’esmercem també per consensuar les 
propostes de resolució diferents que hem presentat uns i altres. I, per tant, respecte a la 
continuïtat o no d’aquesta comissió..., creiem que per a la Comissió d’Estudi –que es diu 
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així– de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica és 
prioritari, en aquest moment, més que estudiar-les, aplicar-les, i, per tant, que concen-
trem els esforços, com han dit altres companys, en l’aplicació del que decidim a partir 
de les conclusions.

El president

Tot i que la matèria en qüestió és bàsicament, diguem-ne, burocràtica, excepte la 
conveniència o no de continuar la comissió, no sé si per part del Pacte Ciutadà contra 
la Corrupció voleu fer ús de paraula.

Martí Olivella Solé (representant de l’Observatori ciutadà contra la 
corrupció)

Sí, no entrarem en el tema, que no és la nostra matèria, però sí sobre el tema de la 
votació i de què votar i de quan fer-ho, no?

En aquest sentit..., o sigui, per part nostra, primer, lamentem una mica les dilacions 
d’haver posposat i tornar a posposar i tornar a posposar perquè tothom..., ja sabem que 
teniu molta feina, però de nosaltres hi ha gent que ha demanat permís a la feina per ve-
nir avui aquí, no? Llavors, bé, ja està. És així, però... 

Per tant, sí que almenys, quan es convoqui, en la línia del que alguns ja heu estat 
dient, seria molt bo que cadascú no voti la seva llista, sinó que arribeu a un acord. És a 
dir, que dediqueu aquests propers dies, si és una setmana o dues o tres, les que siguin, 
però que sigui una sessió del màxim consens possible, i que feu totes les transaccions 
hagudes i per haver perquè, no només hi hagi una llista de... Tres-centes propostes i zero 
és el mateix, d’acord?, el que ens interessa, com hem intentat nosaltres destacar, és: hi 
ha una anàlisi sobre quins són els principals factors estructurals de la corrupció, sobre 
aquells factors recolliu les diferents propostes amb què ja esteu d’acord i voteu sobre 
això perquè tinguin molta força i es pugui posar de seguida en marxa.

I, per tant, no només és votar llistes, sinó votar un programa conjunt, des de la ciuta-
dania ho agrairíem molt que es vegi des del Parlament la voluntat clara d’un tractament 
global d’un fenomen complex, que té moltes cares, que no tot és una sola llei, que algu-
nes d’elles ja són iniciatives que estan caminant i, per tant, no cal repetir-les. 

I, bàsicament, era això, que us agrairíem molt que el dia que convoqueu tinguem prè-
viament una llista d’allò a què heu arribat a un acord; en allò que no estigueu d’acord, 
doncs, molt bé, ja ho votareu, però que poguéssim avançar, amb un calendari o almenys 
amb unes prioritats, d’acord? Perquè torna a ser el mateix, vint propostes sense priori-
tats tornen a ser zero. I les legislatures van com van, el país bull per molts temes, preci-
sament perquè hi han molts temes de corrupció oberts és o seria boníssim un missatge 
clar des dels grups parlamentaris amb el suport nostre, pel que pugui servir, de que des-
prés d’una anàlisi detinguda de totes les comissions hagudes i per haver, doncs es va a 
aquestes deu, quinze mesures clau, que es posaran en marxa pim-pam, pim-pam.

I només recordar, al final, que tots vosaltres, menys un grup, ja heu signat el Pacte 
contra la corrupció, i que gran part d’aquestes mesures ja hi són. Vull dir que no tindria 
sentit que hàgiu signat unes mesures entre quasi tots i ara no us poséssiu d’acord i no les 
votéssiu per executar-les. Només això.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Olivella. 
(Feliu Madaula Canadell demana per parlar.)
Faci, faci.

Feliu Madaula Canadell (representant de l’Observatori ciutadà contra la 
corrupció)

Demanar, si és possible,, que a l’hora de transaccionar les diferents propostes i con-
clusions també es tinguin en compte, com s’ha dit, les aportacions que han fet l’Oficina 
Antifrau i el Pacte Social contra la Corrupció, que poder en el moment de debatre no 
hi serem, però sí que ens agradaria arribar a aquest màxim consens, perquè crec que és 
fàcil, hi ha moltes mesures que són coincidents, i que s’arribi a un cert consens i les pu-
guem començar a implementar.

Gràcies.
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(El president dona la paraula a Lourdes Parramon Bregolat, cap de l’Àrea de Re-
lacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l’Oficina Antifrau de Catalunya.)

Lourdes Parramon Bregolat (cap de l’Àrea de Relacions Institucionals, 
Visibilitat i Participació de l’Oficina Antifrau de Catalunya)

Res a afegir. Nosaltres entenem que ja hem fet la feina, i, per tant, doncs, estarem al 
que decidiu.

El president

Gràcies, senyora Parramon. Crec que ja ha intervingut tothom i que hi ha unani-
mitat tant amb relació a l’admissió de les conclusions de Catalunya Sí que es Pot com 
amb relació a la petició d’ajornar la votació perquè no sigui avui. Tot i que no acabem 
de tenir clar si hauria de ser la setmana vinent o si haurien de ser en un parell de setma-
nes o si ens hauríem de donar un primer termini perquè tothom es posicioni una mica i 
després intentar arribar a transaccions..., no, no ho sé com ho hem de fer. En tot cas, la 
Mesa podem parlar-ho en acabar la sessió.

I, per tant, l’única que sí que quedaria, i que entenc que haurem de sotmetre a vota-
ció, és la decisió sobre si les conclusions que votarem en aquesta propera sessió seran 
amb caràcter definitiu o seran amb caràcter provisional amb continuïtat de la comissió, 
tal com plantejava Ciutadans. És així, sí? (Pausa.)

Doncs, si us sembla, sotmetem a votació la proposta de Ciutadans. 
I, per tant, demanaré, en primer lloc, vots a favor de la proposta de Ciutadans, és 

a dir que les conclusions tinguin caràcter provisional i que aquesta comissió continuï 
existint després de la votació que celebrarem a les properes setmanes?

Dos vots del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra de la proposta de Ciutadans, que les conclusions tinguin caràcter pro-

visional i que, per tant, aquesta comissió continuï celebrant compareixences i existint 
amb posterioritat a la votació que celebrarem la setmana vinent?

Vots de la resta de grups parlamentaris, excepte el PP, eh? O sigui, Junts pel Sí, Ca-
talunya Sí que es Pot, CUP, PSC.

I, finalment, abstencions?
Per part del Grup Parlamentari Popular...
Per tant, la petició de Ciutadans queda rebutjada. 
(La proposta és rebutjada per 25 vots a favor, 99 en contra i 11 abstencions.)
Per tant, celebrada aquesta votació i no existint altres punts, aixecaríem la sessió. 

I, si us sembla, us trametrem la propera convocatòria.
Gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a dos quarts de quatre de la tarda i catorze minuts.
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