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Sessió 20 de la CGAPH

La sessió de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 

(CGAPH) s’obre a les tres de la tarda i tres minuts. Presideix Joan Garriga Quadres, acom-

panyat del vicepresident, Sergi Sabrià i Benito, i de la secretària, Sonia Sierra Infante. As-

sisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Jordi Cuminal i Roquet, Chakir el Homrani Lesfar, Lluís 

Guinó i Subirós, Neus Lloveras i Massana, Fabian Mohedano Morales, Àngels Ponsa i 

Roca, Marc Sanglas i Alcantarilla, Anna Simó i Castelló, Roger Torrent i Ramió i Alba Ver-

gés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Joan García González i Sergio 

Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i Eva Martínez Morales, pel 

G. P. Socialista; Josep Lluís Franco Rabell, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i María 

José García Cuevas i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació del barri de 

Sant Roc de Badalona (tram. 250-01049/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 427, 14).

2. Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya 

en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 202-00060/11). Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de les propostes 

d’audiència (text presentat: BOPC 406, 16)

2.1. Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la Federació 

de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text 

refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions 

(tram. 352-01596/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

2.2. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Munici-

pis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de 

la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-

01653/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

2.3. Proposta d’audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de 

Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona, amb relació a la 

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en 

matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01597/11). Grup Parlamentari So-

cialista. Debat i votació de la proposta.

2.4. Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administra-

tiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació 

urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les mu-

nicipalitzacions (tram. 352-01598/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 

proposta.

2.5. Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret admi-

nistratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 

urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les mu-

nicipalitzacions (tram. 352-01599/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 

proposta.

2.6. Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del 

treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en 

matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01600/11). Grup Parlamentari So-

cialista. Debat i votació de la proposta.

2.7. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les federacions de la 

Unió General dels Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent 

del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalit-

zacions (tram. 352-01601/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.



DSPC-C 478
4 de juliol de 2017

Sessió 20 de la CGAPH  4

2.8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General dels 

Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 

llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-

01612/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.9. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la federació dels serveis 

a la ciutadania de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació 

urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les mu-

nicipalitzacions (tram. 352-01602/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 

proposta.

2.10. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 

amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 

de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01613/11). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.11. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres 

amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 

de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01648/11). Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

2.12. Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i 

expert en contractació pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent 

del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipa-

litzacions (tram. 352-01608/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta.

2.13. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori de Con-

tractació Pública amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de 

la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-

01609/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.14. Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i experta en con-

tractació pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de 

la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-

01610/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.15. Proposta d’audiència en comissió de Julia Ortega Bernardo, professora de dret, 

amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 

de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01611/11). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.16. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Central Sindical In-

dependent i de Funcionaris amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del 

text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitza-

cions (tram. 352-01614/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta.

2.17. Proposta d’audiència en comissió de Pilar Castillejo Medina, tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament de Ripollet, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text 

refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions 

(tram. 352-01615/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-

tuent. Debat i votació de la proposta.

2.18. Proposta d’audiència en comissió d’Albert Boada Cos, regidor de l’Ajuntament 

de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 

llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-

01616/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 

i votació de la proposta.

2.19. Proposta d’audiència en comissió de Jordi Colomer i Missé, expert i tècnic en 

processos de municipalització, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent 

del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalit-
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zacions (tram. 352-01617/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent. Debat i votació de la proposta.

2.20. Proposta d’audiència en comissió de Jaume Casals i Ció, alcalde de Navàs, amb 

relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 

Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01618/11). Grup 

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

proposta.

2.21. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barce-

lona amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei muni-

cipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01647/11). 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

2.22. Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de 

dret administratiu, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 

de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 

352-01649/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

2.23. Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri i Majós, professor titular de dret 

administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-

cació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 

municipalitzacions (tram. 352-01650/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 

de la proposta.

2.24. Proposta d’audiència en ponència de Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor 

titular de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de 

llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de pro-

tecció de les municipalitzacions (tram. 352-01651/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 

Debat i votació de la proposta.

2.25. Proposta d’audiència en ponència de Marc Pifarré i Estrada, secretari general 

de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de 

modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció 

de les municipalitzacions (tram. 352-01652/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i 

votació de la proposta.

2.26. Proposta d’audiència en ponència de David Saldoni, alcalde de Sallent, amb re-

lació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Cata-

lunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01654/11). Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

2.27. Proposta d’audiència en ponència d’Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà, amb 

relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Ca-

talunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01655/11). Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

2.28. Proposta d’audiència en ponència de Joan Rabasseda, alcalde d’Arenys de Munt, 

amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 

de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01656/11). Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

2.29. Proposta d’audiència en ponència de Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell, amb 

relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Ca-

talunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 352-01657/11). Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

3. Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya 

en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 202-00060/11). Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Nomenament de la Ponència (text 

presentat: BOPC 406, 16).
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El president

Diputades i diputats, si us sembla, iniciaríem la sessió de la Comissió de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge.

També donem la benvinguda als senyors que ens acompanyen avui. Hi ha algu-
na..., cal comunicar alguna substitució per part dels grups? (Sergio Sanz Jiménez 
demana per parlar.)

Endavant.

Sergio Sanz Jiménez 

El diputat Carlos Carrizosa no hi és i el substitueix la diputada Marina Bravo.
Gràcies.

El president

Algun altre grup? (Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.)

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí. La senyora Alba Vergés substitueix el Sergi Sabrià i la senyora Anna Simó 
substitueix en Chakir el Homrani.

El president

Moltes gràcies. 

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació del 
barri de Sant Roc de Badalona 

250-01049/11

Vinga, doncs, si no hi ha cap més grup, cap més substitució, passaríem al pri-
mer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la seguretat en les 
obres de rehabilitació del barri de Sant Roc de Badalona. Aquesta sol·licitud va ser 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula el diputat Villa-
grasa per defensar-la.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, gracias, presidente. La propuesta que presentamos en su día viene en relación 
con el barrio de Sant Roc de Badalona, que tiene..., hay una parte de este barrio que 
tiene problemas de aluminosis, problemas graves, y se empieza un proceso de reha-
bilitación de estas fincas. 

¿Cuál es el problema? Que cuando las empresas que se encargan de hacer la re-
habilitación, contratadas por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, comienzan a 
hacer la rehabilitación y comienzan a trabajar, tienen problemas de vandalismo, de 
robos..., problemas de seguridad en lo que son los andamios. Y algunas empresas, 
pues, como es en el caso del número 239-241 de l’avinguda del Marquès de Mont-
roig, ni siquiera comienza la obra. 

Es un problema porque, al final, estamos hablando de la calidad de vida de unos 
vecinos, de vivir dignamente en su propiedad, de un problema social y un problema 
de seguridad, de civismo y de convivencia.

En este sentido, lo que no puede hacer la Agència de l’Habitatge de Catalunya es 
licitar unas obras sin tener presente, pues, la seguridad de que eso se pueda llevar 
adelante. También es verdad que, desde hace dos años, con el cambio de gobierno 
municipal, en Sant Roc los problemas de seguridad y de convivencia, pues, se han 
incrementado mucho más. Y de ahí venía, pues, nuestra propuesta de intentar aca-
bar la parte que se ha licitado, ¿eh?, y dar seguridad a estas obras. 

Antes de finalizar mi primera intervención, pues quería dar la bienvenida a los 
representantes y a los concejales del barrio de Sant Roc.

Gracias.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Ara tindria la paraula el grup parlamentari que ha pre-
sentat esmenes. Endavant, el diputat.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, president. En tot cas, donar la benvinguda també als veïns de Ba-
dalona que ens acompanyen. I comentar, en tot cas, el nostre grup parlamentari va 
presentar una esmena, en el sentit, diguem, de que es fessin aquestes obres. Com 
apuntava el senyor Villagrasa, a partir de l’inici de les obres hi ha hagut alguns pro-
blemes de seguretat, per tant, el que es plantejava en la nostra esmena, que es va fer 
en el seu moment, és que aquesta..., la represa de les obres d’aquest edifici, d’aquests 
edificis, es duguessin a terme un cop s’haguessin garantit els temes de seguretat.

En les darreres hores hem arribat a un acord de transacció entre els grups parla-
mentaris. En tot cas, bàsicament, perquè a través d’aquesta transacció el que farem 
serà acotar molt més clarament el termini..., diguem-ne, en quin termini s’han de 
fer, s’han de reprendre aquestes obres, tenint en compte, evidentment, que ens tro-
bem en període estival. El plantejament és que es facin, com a molt tardar, al mes 
d’octubre, l’inici i la represa d’aquestes obres de construcció. I, per tant, diguem-ne, 
des d’aquest punt de vista, hem arribat a aquest acord.

El president

Moltes gràcies, diputat Sanglas. Ara donaríem el torn d’intervenció a la resta de 
grups parlamentaris. Pel Grup de Ciutadans?

Sergio Sanz Jiménez 

Gràcies, president. Bueno, pues lo que se comenta en esta propuesta de resolu-
ción vemos que tiene que ver con una mala gestión por parte de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya, que ya ha demostrado tener problemas de gestión en cuestiones 
que son ordinarias como, por ejemplo, en los bloques ocupados en Hospitalet, en 
los que una mafia impide que se desarrolle…, bueno, la vivienda de manera normal. 
Vemos que también en Badalona, pues, ha habido problemas con la rehabilitación 
de estos edificios que son de familias humildes. 

Y todo tiene que ver, pues, con una mala gestión por parte del Govern, que tiene 
una responsabilidad clara pero que la está desatendiendo porque está ocupado con 
otras cuestiones, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en la dimisión de Baiget, que 
ahora ha manifestado que no estaba dentro del núcleo duro del Gobierno. Es decir, 
problemas serios para personas de rentas bajas, como son la vivienda, como son la 
educación, la sanidad o el empleo, pues eso no forma parte del núcleo duro de las 
preocupaciones del Gobierno. 

Bueno, pues, en ese sentido, bienvenida sea esta propuesta de resolución, a la que 
nosotros vamos a dar apoyo. Esperemos que esto, efectivamente, se solucione rápido 
y que el Gobierno haga el favor de atender las cuestiones que son necesarias para 
que las personas vivan en unas condiciones dignas y deje de ocupar su tiempo en 
cuestiones que lo único que generan son conflictos.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat Sergio Sanz. Tindria la paraula, pel Grup Parlamentari Socia-
lista, la diputada Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta de 
resolució. Ens semblava bé ja el text original i, per tant, en aquesta esmena que es 
presenta, que posa, a més a més, una data concreta, doncs, en què s’han de reprendre 
les obres de rehabilitació, ens sembla encara potser millor, no? En el sentit de que 
així acotem en temps quan s’han de reprendre.
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Entenem que, evidentment, aquí el Govern hi té una responsabilitat. Potser no 
tant en el tema pròpiament de l’obra de rehabilitació, sinó de garantir la seguretat 
perquè aquests treballs es facin de manera correcta, es facin de manera continuada, 
sense que hi hagi interrupcions, i que es facin, sobretot, amb seguretat.

I, per tant, entenem que aquí el Govern havia d’exercir un lideratge quant a la 
seguretat de la zona per poder garantir aquestes obres que fins ara doncs no s’ha fet, 
no? I per això l’empresa ha parat l’execució d’aquestes obres de rehabilitació.

Entenem que són molt necessàries, que el barri ho necessita, que els edificis 
afectats ho necessiten, i, per tant, creiem que és una bona proposta i per això li do-
narem recolzament.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Ibarra. Pel Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, el dipu-
tat Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. Molt poc a afegir al que ja s’ha dit. Nosaltres també, com no 
podia ser d’una altra manera, donarem suport a aquesta proposta de resolució.

Ja em semblava bé al principi i, efectivament, tal com ha quedat, diguem, més 
ajustada, més concreta, a través de la transacció, doncs, em sembla bé. 

Només insistir, efectivament, en aquesta idea que ja ha estat emesa. Dissortada-
ment, estem parlant d’una incidència en un barri castigat, en un barri empobrit, en 
què no es tracta d’una obra de guarniment, sinó que es tracta de treballs necessaris 
per les condicions de vida del veïnatge. I aquí, efectivament, jo no sé si haguessin 
hagut dificultats d’aquest tipus al barri de Pedralbes, si no hi hi hauria hagut més 
diligència que al barri de Sant Roc.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el diputat pel Grup Popular, per... Enda-
vant.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente. Yo, primero, quiero gradecer el posicionamiento favora-
ble de los grupos. La primera propuesta que se nos hizo para transaccionar la valo-
ramos, pero sí que es verdad que intentar, primero, garantizar la seguridad y luego 
la obra lo veíamos complicado, precisamente por el escenario que se está dando en 
Sant Roc. Y, por lo tanto, lo importante es ejecutar la obra a la vez que se garantiza 
la seguridad. 

Pero aquí sí que es verdad que la agencia tiene que contratar un servicio de 
seguridad privada que dé servicio a la obra, pero también la Generalitat, Interior 
y el ayuntamiento se tienen que comprometer a dar más seguridad a la zona por 
parte de la Administración, ¿no? Y aquí tiene que la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya se tiene que poner las pilas y tiene que tomar un compromiso tanto con 
Interior como con el Ayuntamiento de Badalona para intentar pacificar esa zona, que 
está muy castigada, y decimos que, desde hace dos años, ha empeorado de forma 
muy muy ostentosa.

El president

Gràcies, diputat Villagrasa. Doncs, passaríem a votació. L’esmena..., la modifi-
cació del text transaccionat. Si en cas..., que modifica la part resolutiva. Teniu còpia 
tots els grups? (Pausa.) No cal que la llegeixi? (Pausa.)

Doncs, passaríem a votació.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.
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Propostes d’audiència en ponència acumulades relatives a la Proposició 
de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions

352-01596/11 a 352-01602/11, 352-01608/11 a 352-01618/11 i 352-01647/11 a 

352-01657/11

Ara passaríem al punt número 2, que, juntament amb els vint-i-nou subpunts 
que segueixen, que són les propostes d’audiència amb relació a la Proposició de llei 
de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions...; són vint-i-nou, si no vaig errat, les propostes 
d’audiència. Que us sembla si les presentem totes juntes?, o hi ha alguna voluntat de 
votar-les per separat? (Veus de fons.) Tots junts? (Pausa.)

Doncs, faríem la proposta conjunta, eh? De proposta... 
Passaríem a votació. Les propostes d’audiència, les vint-i-nou, de manera con-

junta.
Vots a favor de la proposta?
Queden, doncs, aprovades, les vint-i-nou propostes d’audiència, que després, si 

un cas, quan votem el tercer punt, votarem, a la ponència... Quan tinguem cons-
tituïda la ponència, votarem si les passem a comissió o a ponència, eh? D’acord? 
(Pausa.)

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions 
(nomenament de la ponència)

202-00060/11

Ara passaríem, doncs, al tercer punt de... Benvinguts, els diputats que faltaven. 
(El president riu.) Eh? (Veus de fons.) Ara ja no.

Passaríem a l’aprovació de la Proposició de llei de modificació urgent del text 
refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalit-
zacions, corresponent a un nomenament de la ponència. Hauríeu de comunicar els 
portaveus qui seran els membres d’aquesta ponència.

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans? 

Joan García González

Serà Marina Bravo.

El president

Marina Bravo per..., la diputada Bravo per part dels Ciutadans. Per part del...?

Eva Martínez Morales

Seré jo mateixa.

El president

La diputada Eva Martínez. Per part del partit de Catalunya Sí que es Pot?

Josep Lluís Franco Rabell

El diputat Marc Vidal.

El president

El diputat Marc Vidal. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular?

Alberto Villagrasa Gil

El diputat Sergio Santamaría.

El president

Per part de la CUP - Crida Constituent, seria jo mateix. I per part del Grup Par-
lamentari Junts pel Sí?
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Lluís Guinó i Subirós

El diputat Marc Solsona.

El president

Queda, doncs, nomenada la ponència. 
Hauríem de decidir si hi ha alguna..., les audiències són vint-i-nou, si les passem 

a comissió o a ponència. Jo, la meva proposta és que a ponència, perquè resulten 
més efectives, però si hi ha algun grup...? Algun grup, la paraula? (Veus de fons.) 
Ponència? Ponència? (Pausa.) Doncs, les deixaríem a ponència. 

Doncs, gràcies per la vostra participació, i s’aixeca la sessió d’avui.

La sessió s’aixeca a les tres de la tarda i catorze minuts.
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