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Sessió 18 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a un quart de dues del migdia i onze 
minuts. Presideix Germà Gordó i Aubarell, acompanyat del secretari, Lluís Guinó i Subirós. 
Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Carmina Castellví i Vallverdú, Jordi Cuminal i Roquet, Adriana 
Delgado i Herreros, Jordi Orobitg i Solé, Àngels Ponsa i Roca, Maria Dolors Rovirola i Coromí, 
Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Anna Simó i Castelló, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio 
Barra López, Lorena Roldán Suárez, Sergio Sanz Jiménez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de 
Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialista; Joan Giner 
Miguélez, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, pel G. P. del Par-
tit Popular de Catalunya, i Benet Salellas i Vilar, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de 

Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modifi-
cació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01417/11). Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

2. Proposta d’audiència en comissió d’Alberto Ruda González, degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals 
i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01418/11). 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

3. Proposta d’audiència en comissió de Jordi Ribot Igualada, catedràtic de dret civil de 
l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona, amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil 
de Catalunya (tram. 352-01419/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i 
votació de la proposta.

4. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Dones Juris-
tes amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres se-
gon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01420/11). Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

5. Proposta d’audiència en comissió de Daniel Vázquez Albert, professor titular de dret 
mercantil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats 
digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-
01421/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6. Proposta d’audiència en comissió Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la pro-
pietat i professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de 
modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01422/11). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7. Proposta d’audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, 
amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i 
quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01423/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta.

8. Proposta d’audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, 
amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i 
quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01424/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta.

9. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de StubHub amb relació al 
Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi 
civil de Catalunya (tram. 352-01425/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la proposta.

10. Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’eBay amb relació al Projec-
te de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil 
de Catalunya (tram. 352-01426/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

11. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i 
de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01427/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
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12. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modifi-
cació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01428/11). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

13. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Consumi-
dors i Usuaris en Acció de Catalunya - Facua amb relació al Projecte de llei sobre les volun-
tats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-
01429/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

14. Proposta d’audiència en comissió de Víctor Domingo, en representació de l’Associa-
ció d’Internautes amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació 
dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01430/11). Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

15. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Professional 
Espanyola de Privacitat amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modifi-
cació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01431/11). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

16. Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Blasi, advocat, amb relació al Projecte 
de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de 
Catalunya (tram. 352-01432/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta.

17. Proposta d’audiència en comissió de José Luis Piñar Mañas, titular de la Càtedra 
Google de Privacitat, Societat i Innovació, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats 
digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-
01433/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

18. Proposta d’audiència en comissió de Pablo Fernández Burgueño, advocat, amb re-
lació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01434/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

19. Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Airbnb amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi 
civil de Catalunya (tram. 352-01435/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la proposta.

20. Proposta d’audiència en comissió de Genís Roca Verard, soci-president de Roca 
Salvatella i expert en presència en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre les 
voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 
352-01441/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

21. Proposta d’audiència en comissió d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret admi-
nistratiu i expert en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals 
i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01442/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

22. Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Ollé Favaró, degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modifi-
cació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01443/11). Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

23. Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Ollé Favaró, degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modifi-
cació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 352-01452/11). Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

El president

Bona tarda a totes i a tots. Abans de començar la sessió, hi ha algú que vulgui comu-
nicar alguna substitució del seu grup? (Pausa.)

Sí, per part del Grup de Ciutadans?

Lorena Roldán Suárez

Sí, gràcies, president. La diputada Sonia Sierra, el diputado Martín Barra y el dipu-
tado Sergio Sanz, por la diputada Carmen de Rivera; María Valle y José María Espejo. 

Gracias.
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El president

Gràcies, senyora diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialista?

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí, nosaltres substituïm el diputat Ferran Pedret per la diputada Esther Niubó.

El president

Molt bé. Alguna substitució més a comunicar? (Pausa.) No? (Pausa.)

Propostes d’audiència acumulades relatives al Projecte de llei sobre les 
voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil 
de Catalunya

352-01417/11, 352-01433/11 i 352-01452/11

Doncs, començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia, que seria la proposta 
d’audiència en comissió del senyor Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de No-
taris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de mo-
dificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. Proposat pel Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, però que també ha estat proposat per altres grups 
parlamentaris (Veus de fons.) Sí, són el 22 i 23.

Jordi Orobitg i Solé

President, les podríem votar conjuntament, entenc, les tres...?

El president

Sí, sí, les que són coincidents, sí, eh? D’acord? (Pausa.)
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Per tant, queda aprovada amb el vot en contra del Grup Parlamentari de la CUP - 

Crida Constituent, i a la resta, doncs, tothom hi ha votat a favor.

Proposta d’audiència en comissió d’Alberto Ruda González, degà de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de 
llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya

352-01418/11

Passaríem al segon punt, que seria la proposta d’audiència, en aquest cas, del senyor 
Alberto Ruda González, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, propo-
sat també, en aquest cas, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Per tant, queda aprovat amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris, excepte 

del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, que s’ha abstingut.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Ribot Igualada, catedràtic de 
dret civil de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de 
modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya

352-01419/11

El tercer punt de l’ordre del dia, i tercera proposta: Proposta d’audiència en comissió 
del senyor Jordi Ribot Igualada, catedràtic de dret civil de l’Institut de Dret Privat Eu-
ropeu i Comparat de la Universitat de Girona, i també, en aquest cas, proposat pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Vots a favor?
Aprovat per unanimitat.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Dones Juristes amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats 
digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de 
Catalunya

352-01420/11

La següent proposta: Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’As-
sociació de Dones Juristes amb relació al projecte de llei sobre les voluntats digitals i 
de modificació del llibre segon i quart del Codi civil. Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot.

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Queda rebutjat per 10 vots en contra, del Grup Parlamentari Junts pel Sí, i 9 vots a 

favor, de la resta de grups parlamentaris.
Cinquena... (Remor de veus.) És així. D’acord? (Pausa.)
Cinquè punt, que és la proposta d’audiència en comissió de Daniel Vázquez Albert, 

professor titular de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, en aquest cas proposat 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans... (Veus de fons.)

Per què em demana la paraula, senyor Orobitg?

Jordi Orobitg i Solé

Si em permet una prèvia, president... Si em permet, eh?, perdoni. No, no, nosaltres..., 
per nosaltres es podrien agrupar del número 5 fins al número 19, a excepció del núme-
ro 16. 

No sé si la resta de grups ho veuen igual. Sens perjudici de que es pugui esmentar 
a cada una de les persones que es va demanar que comparegui, que entenc que és lògic 
que es faci.

El president

Tothom hi estaria d’acord, amb aquesta agrupació?
(Pausa.)

Jordi Orobitg i Solé

Per tant, demanaríem la votació separada de la número 16.

El president

Si els sembla bé, per tant, direm... 
(Lorena Roldán Suárez demana per parlar.)
Sí, senyora Lorena Roldán?

Lorena Roldán Suárez

Sí, perdoni president. Sí que ens agradaria que cités el nom dels compareixents.

El president

Gràcies, senyora diputada.

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Blasi, advocat, amb relació 
al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya

352-01432/11

Si els sembla bé, malgrat tot, començarem per la proposta..., pel número 16, que és 
la proposta d’audiència en comissió d’Eduard Blasi, advocat, amb relació al Projecte de 
llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil 
de Catalunya, proposada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Queda aprovat amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris, excepte del Grup 

Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, que s’ha abstingut.
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Propostes d’audiència acumulades relatives al Projecte de llei sobre les 
voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil 
de Catalunya

352-01421/11 a 352-01431/11, 352-01433/11 a 352-01435/11

Ara sí que passaríem a la votació de la resta de punts, que la faríem conjuntament. 
I per tant, començaríem pel punt número 5, que és proposta d’audiència en comis-

sió del senyor Daniel Vázquez Albert; el 6, que és proposta d’audiència en comissió del 
senyor Nicolás Nogueroles Peiró; el 7, que és proposta d’audiència en comissió de Sal-
vador Durany Pich, professor de dret civil; el 8, també..., (veus de fons) sí, és el mateix, 
també de Ciutadans –està repetit, no sé ben bé per què–; el novè punt, que també és a 
proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans, seria la proposta d’audiència en comis-
sió d’un representant de StubHub amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats di-
gitals; el desè, que és la proposta d’audiència, també proposada pel Grup Parlamentari 
de Ciuta dans, d’una representació d’eBay; a l’onzè punt, també a proposta de Ciuta-
dans, una proposta d’audiència en comissió d’un representant de l’Associació d’Usua-
ris de Bancs, Caixes i Assegurances; el dotzè, també a proposta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, que seria una proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
la Unió de Consumidors i Usuaris de Catalunya; el tretzè, també a proposta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, la proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Associació de Consumidors i Usuaris en acció de Catalunya, Facua; el catorzè, tam-
bé, a proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans, que seria la proposta d’audiència en 
comissió de Víctor Domingo, en representació de l’Associació d’Internautes; el quinzè, 
també a proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans, que és la proposta d’audiència 
en comissió d’una representació de l’Associació Professional Espanyola de Privacitat; el 
dissetè, també a proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans, una proposta d’audiència 
en comissió de José Luís Piñar Matas, titular de la càtedra Google de Privacitat, Socie-
tat i Innovació; el divuitè, també a proposta de Ciutadans, una proposta d’audiència en 
comissió de Pablo Fernández Burgueño, advocat; el dinovè, també a proposta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, una proposta d’audiència d’una comissió de representació 
d’Airbnb amb relació al Projecte de llei de voluntats digitals i de modificació del llibre 
segon i quart del Codi civil de Catalunya; el vintè...

Jordi Orobitg i Solé

Només em referia a les de Ciutadans, eh? Demanaria la votació separada de la resta, 
totes les de ciutadans.

El president

És que vostè havia dit tots, senyor Orobitg. Ja m’havia estranyat de que votessin to-
tes, conjuntament...

Doncs, faríem la votació de totes aquestes.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, han quedat rebutjades pels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP - 

Crida Constituent i els vots a favor de la resta de grups parlamentaris. 
(Lorena Roldán Suárez demana per parlar.)
Sí, senyora Roldán, digui.

Lorena Roldán Suárez

Jo volia demanar la paraula, si fos possible, en un termini curt de temps.
El president
Té la paraula.

Lorena Roldán Suárez

A ver, a raíz de estas votaciones, yo la verdad es que les tengo que decir que me pa-
rece indignante lo que está pasando con este proyecto de ley. O sea, primero, una ur-
gencia, que únicamente ven ustedes, el Gobierno y el grupo que le da apoyo, porque es 
que el resto de grupos de la oposición ya coincidimos en el pasado Pleno en que esta ur-
gencia para nada está justificada. Y ahora ya, para rematar, resulta que tampoco quieren 
escuchar a los profesionales, ¿eh?
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Les parece que hemos propuesto demasiados comparecientes. Ya no sabemos si es 
que no quieren venir aquí a hacer su trabajo, que en este caso es escuchar a los profe-
sionales, para poder luego legislar de una manera adecuada, o es que lo que quieren es 
silenciar a todo aquel que no opine como ustedes. Lo primero me parece una vergüen-
za, y lo segundo, además de vergonzoso, indignante, como les digo. Y lo peor de todo 
es que no es la primera vez. Están ya ustedes perfeccionando el método, ¿eh? Lo mismo 
escondo un texto y no se lo enseño a nadie, como con la famosa ley de transitoriedad 
jurídica, que cojo ahora y silencio a todos los expertos en la materia, despreciando la 
opinión de los profesionales.

Tengan por seguro, evidentemente, que les informaremos de esto, pues, para que 
sepan la consideración y el respeto que les tiene el Gobierno y para que sepan también 
que ahora, por lo visto, pues, es más importante colocarse la medallita legislando algo, 
arre que es tarde, en lugar de pensar en la seguridad jurídica y en la eficacia de las leyes 
que aprueban. 

Gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. Alguna paraula més?
(Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.)

Jordi Orobitg i Solé

Entenc que s’ha obert torn, o...? Per al·lusions, lògicament, demano...

El president

Senyor Orobitg...
Jordi Orobitg i Solé
No, no... Moltes gràcies, senyor president. Bé, en qualsevol cas, jo crec que la tasca 

parlamentària esdevé de col·laboració entre els grups. En aquest cas, com a portaveu del 
grup majoritari, m’he adreçat, no una vegada sinó diverses, als diferents grups parla-
mentaris per mirar de consensuar un llistat de compareixents, perquè enteníem que era 
adient fer-ho d’aquesta manera.

Pel que fa al grup que planteja la seva queixa, doncs, personalment, al seu portaveu 
en aquesta comissió li he parlat dues vegades i m’hi he adreçat dues vegades, en aquest 
cas, mitjançant correu electrònic sense arribar a cap mena de resposta, i cenyint-nos a 
allò que es va demanar i que estrictament es va comentar en l’àmbit de la comissió, jo 
crec que tothom ha fet unes propostes proporcionades i adequades. Davant d’això, ens 
trobem amb una proposta de gairebé setze compareixences, moltes d’elles, des del nos-
tre punt de vista, sense cap mena de lligam o vincle amb la matèria que és objecte de la 
modificació, en aquest cas, del Codi civil de Catalunya, i, des del nostre punt de vista, 
amb una evident finalitat dilatòria. 

Llavors, per tant, nosaltres lògicament no podem jugar a aquest joc. Entenem que 
els professionals i les persones i operadors que compareixeran arran de la votació de les 
diferents compareixences donen una resposta més que sobrada a les necessitats d’aques-
ta modesta modificació del Codi civil i, per tant, no acceptem aquests retrets. Evident-
ment, reivindiquem la nostra tasca parlamentària, de la mateixa manera que ho fem 
respecte a la llei de transitorietat jurídica, que permeti’m que en aquest cas, com que 
s’ha fet una menció expressa, repliqui. Es va constituir una ponència conjunta de tots 
els grups i, si algú va fer deixació de les seves funcions, va ser, en aquest cas, replicant 
lògicament al Grup Parlamentari de Ciutadans, no enviant ningú a aquesta ponència 
conjunta. 

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. 
(Veus de fons.)
Senyora Roldán, demana la paraula per...?

Lorena Roldán Suárez

Sí, per al·lusions, perquè ha dit que li havia enviat uns correus al meu company, al 
diputat José María Espejo. Sóc jo la ponent d’aquesta llei, com vostè ja sap. A mi no 
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m’ha arribat cap mail; no sé si és que vostè pensa que jo no tinc la suficient categoria 
per contestar-li i que ha de parlar, doncs, en aquest cas, amb el meu company. 

Gràcies.

El president

Molt bé.

Jordi Orobitg i Solé

Si em permet, home, jo crec que...

El president

Senyor Orobitg, jo crec que no cal continuar, perquè...

Jordi Orobitg i Solé

...és que..., sexista, perquè ho ha interpretat així, està totalment fora de lloc, perquè 
és oportunista. (Remor de veus.)

El president

Si els sembla bé, senyor Orobitg, podríem votar conjuntament el punt 20 i vint-i-
unè? (Pausa.) El punt 20 i 21, els podem votar conjuntament? (Pausa.)

Jordi Orobitg i Solé

Sí, per Junts pel Sí es podrien votar conjuntament.

El president

Tothom està d’acord en votar conjuntament els punts 20 i 21? (Pausa.)
Moltes gràcies.

Propostes d’audiència acumulades relatives al Projecte de llei sobre les 
voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil 
de Catalunya

352-01441/11 i 352-01442/11

Doncs, aleshores, proposta de Junts pel Sí, d’una banda, del senyor Genís Roca Ve-
rard, soci-president de Roca Salvatella i expert en presència en entorns digitals, i del 
senyor Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret administratiu i expert en entorns 
digitals.

Vots a favor?
Vots en contra?
S’aprova amb el vot de tots els grups parlamentaris, excepte l’abstenció del Grup 

Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i nou minuts.
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