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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 cinc mi-

nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Tarrés i Cam-

pà, i de la secretària, Gemma Espigares Tribó i de la secretària en funcions, Adriana Delga-

do i Herreros. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García.

Hi són presents els diputats Carlos Carrizosa Torres, Antonio Espinosa Cerrato, Di-

mas Gragera Velaz, Ignacio Martín Blanco, Sonia Sierra Infante, Laura Víchez Sánchez, 

pel G. P. de Ciutadans; Anna Geli i España, Teresa Pallarès Piqué, Marc Solsona i Aixalà i 

Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Anna Caula 

i Paretas, Adriana Delgado i Herreros, Josep M. Jové i Lladó, Mònica Palacín París i Ser-

gi Sabrià i Benito, pel G.P. Republicà; Marta Moreta Rovira, Ferran Pedret i Santos, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres i Susanna Segovia Sánchez, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya. 

Assisteixen a aquesta sessió el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 

Gimeno Jubero i el director adjunt, Joan Xirau Serra.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el director de l’Ofici-

na Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria corresponent al 2017 (tram. 359-

00009/12). Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Sessió informativa.

2. Proposta de resolució de condemna de les declaracions de persona non grata (tram. 

250-00007/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 16, 22).

3. Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència 

(tram. 250-00026/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 28, 13; esmenes: BOPC 120, 12).

4. Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari d’habilitació estatal (tram. 

250-00072/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 38, 4; esmenes: BOPC 

120, 15).

5. Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i el compliment 

dels compromisos adquirits (tram. 250-00119/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, junta-

ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 23; esmenes: 

BOPC 120, 23).

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse-

ller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre la seva actuació com a 

representant del Govern en la sessió de la comissió bilateral amb el Govern d’Espanya de 

l’1 d’agost de 2018 i sobre el desenvolupament de la reunió (tram. 354-00010/12). Susana 

Beltrán García, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller 

d’Interior sobre la neutralitat dels espais públics i la retirada de símbols partidistes (tram. 

354-00012/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller 

d’Interior sobre les circumstàncies per les quals es va negar l’existència d’una advertència 

d’atemptat terrorista (tram. 354-00014/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

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

missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els criteris d’elaboració dels qüestionaris 
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dels estudis i les enquestes (tram. 356-00062/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença del director general de Funció Pública davant la Co-

missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el principi de parcialitat i imparcialitat de 

l’Administració de la Generalitat (tram. 356-00064/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel, president del Col·legi de Professio-

nals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals 

perquè informi sobre la situació del sector esportiu i sobre la proposta de modificar la Llei 

7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport (tram. 

356-00068/12). Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de Recer-

ca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, davant la Comissió 

d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’estat de l’aplicació de la Llei 19/2014, de trans-

parència, accés a la informació pública i bon govern, al món local (tram. 356-00133/12). 

Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo i Planes, president de la Unió de 

Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-

mi sobre les tasques dutes a terme i les accions previstes per a fomentar l’esport escolar 

(tram. 356-00144/12). Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió 

d’Afers Institucionals perquè informi sobre els objectius de la legislatura en matèria d’activi-

tat física i esport i sobre els problemes pendents de resolució (tram. 356-00145/12). Ferran 

Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la cúpula dels Mossos d’Es-

quadra davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les circumstàncies 

del viatge institucional als Estats Units d’Amèrica (tram. 356-00182/12). Dimas Gragera Ve-

laz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bon dia a tothom, iniciem la Comissió d’Afers Institucionals en data 26 de 
setembre de 2018, amb quinze punts de l’ordre del dia.

Sessió informativa amb el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya per 
a presentar la memòria corresponent al 2017

359-00009/12

I, en primer lloc, en nom de la comissió, de la Mesa, donar-li la benvinguda al 
director de l’Oficina Antifrau, l’excel·lentíssim senyor Miquel Àngel Gimeno Jubero, 
que l’acompanya el director adjunt, en la Mesa, el senyor Joan Xirau. Benvinguts.

En primer lloc, a aquest primer punt, el director tindrà un temps estimat de 
trenta minuts, i els diferents grups parlamentaris un temps de deu minuts cadascun 
d’ells, amb possibilitat també, un cop contestat en un segon torn pel director, de po-
der repreguntar, si escaigués.

Començaríem, doncs, donant la paraula a l’excel·lentíssim senyor Miquel Àngel 
Gimeno Jubero, com a director de l’Oficina Antifrau.
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El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (Miguel Ángel Gimeno Jubero)

Gràcies, senyor president. Membres de la taula, diputades, diputats, senyores, se-
nyors que compareixen avui o que ens acompanyen avui, comparec davant d’aquesta 
comissió per retre comptes de l’activitat de l’Oficina Antifrau de Catalunya durant 
l’any 2017.

Estem contents de ser aquí, malgrat que sigui la darrera setmana de setembre del 
2018 i parlem d’una activitat duta a terme el 2017, i ara, fins i tot a mi em resulta, a 
vegades, que és difícil recordar algunes de les coses..., i han canviat, i, si han can-
viat, doncs, realment, parlem d’això. 

Tractaré, per tant, de donar aquestes dades, que, en tot cas, tots vostès les tenen 
a la memòria que es va adjuntar i que està a la seva disposició, i que estan amb el 
detall que nosaltres considerem més oportú.

Jo els puc avançar que les xifres considero que són positives, no excel·lents, excel-
lents, perquè vull pensar que l’excel·lència és un objectiu al que s’ha d’arribar quan 
sigui el moment, però que, en tot cas, ho intentarem com un objectiu que tenim a 
llarg termini, però seguim a bon ritme.

El detall de la memòria del 2017 serà, com sempre, una exposició; intentaré que 
no sigui plena de dades i xifres, però dono per fet que el document vostès sencer el 
podran llegir i ho aclariran. Jo, en tot cas, els aclariré els dubtes que vostès tinguin.

La primera qüestió que jo vull plantejar-los és que alguns de vostès, els que són 
diputats ja d’unes altres legislatures anteriors, han de recordar que en el meu..., en 
fi, a la meva primera compareixença –al hearing, en fi, com es denomina en la ver-
sió anglosaxona–, jo em vaig comprometre a presentar un seguit de directrius per 
al funcionament de l’oficina. I, efectivament, ho vaig fer, crec que va ser dos mesos 
després.

Bé, voldria dir, i avui vull ja retre comptes d’això, que més del 70..., entre el 70 
i el 80 per cent del que es va dir en aquell moment, aquestes directrius, s’han com-
plert. I ara, si em permeten, faré una relació ràpida d’aquells aspectes que no s’han 
complert encara.

«Redefinir, d’acord amb el Parlament, la periodicitat i especialització del con-
trol parlamentari», que era un dels aspectes que hi havia, «canalitzar les denúncies 
de col·lectius estratègics, com CSITAL, que són secretaris i interventors, o els em-
presaris associats a alguna associació d’empresaris de la petita i mitjana empresa, o 
l’Observatori ciutadà contra la Corrupció, Xnet, bústia ciutadana...» He de dir que 
les denúncies d’aquests col·lectius no ens arriben, o no ens arriben amb la fluïdesa 
que caldria que arribessin, si és que es troben. Per tant, això no és un problema 
parlamentari, és un problema de les organitzacions socials i de l’Oficina Antifrau. 
Però que, en tot cas, jo vull dir que en això no hem aconseguit l’èxit que nosaltres 
voldríem.

«Revisar la col·laboració bilateral amb les institucions independents; subscriu-
re un conveni amb el Síndic de Greuges», que, bé, estem elaborant, de fet, estem 
funcionant coordinadament, això no seria gaire greu; «impulsar el seguiment del 
conveni amb la Sindicatura de Comptes –que ja està bé– i amb la fiscalia». Vull 
dir –i això ho vull anunciar, tot i que no és un acte del 2017, sinó que és del 2018–, 
que, finalment, es va subscriure un conveni amb la Fiscalia General de l’Estat 
pe què s’integrés i col·laborés l’Oficina Antifrau de Catalunya en l’àmbit de la Fisca-
lia Anticorrupció en un àmbit de l’Estat.

Des del primer fiscal general amb què vaig tenir l’oportunitat de pactar-lo ja es-
tàvem d’acord, però, malauradament, en fi, la seva mort sobtada va impedir-ho. La 
dimissió del segon va impedir la segona. I, finalment, amb el tercer fiscal general, 
doncs, sí, s’ha subscrit ja en aquest cas. Però és l’any 2018. En tot cas, el que vull dir 
és que això s’ha complert tot i que sigui tardanament.

«Fer un seguiment de les iniciatives del Pacte social contra la corrupció i de 
l’observatori que aplega les entitats associades, i que també d’altres actors ciuta-
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dans com són la bústia Xnet, xarxes, observatoris ciutadans...» Això és qüestió que, 
evidentment, aquí sí que l’àmbit parlamentari hi té molt a dir, perquè, realment, és 
una..., la iniciativa i la promoció l’han de fer vostès.

«Durant el primer trimestre del 2017 havíem de col·laborar amb totes les uni-
versitats per generar programes anticorrupció, per a estudis i mestratge i postgrau.» 
Estem participant, nosaltres, amb la Universitat de Barcelona en un màster en què 
nosaltres fem un mòdul. Tenim col·laboracions puntuals, però no amb la generalit-
zació que a nosaltres ens agradaria.

«L’impuls de grups de treball amb participació de professionals antifrau per 
potenciar els estudis sobre temes clau i afavorir la transparència de coneixement 
d’agents externs, ara com ara universitats i altres centres.» Algunes n’hem fet, però 
no també amb la difusió que nosaltres..., o amb la quantitat que nosaltres voldríem.

«Proposar i impulsar canvis de les lleis vigents i elaborar uns principis generals 
per a regular la protecció dels alertadors.» Bé, el 2017 no ho vam aconseguir, però el 
2018, de moment, tenim aquí dues proposicions de llei que, en fi, sembla que durant 
aquesta legislatura progressaran. Espero que així sigui. 

I «estudiar mesures per desenvolupar la regulació de normes d’actuació i règim 
interior de l’OAC per garantir la protecció de les persones denunciants», que segui-
ria en la mateixa línia, i, per tant, ratifico el que he dit ara mateix.

Jo diria que durant l’any 2017 s’han resolt més expedients i, per tant, l’oficina ha 
tingut més capacitat de supervisió. Però també ha estat l’exercici el que ens ha en-
senyat que el model d’oficina que es va crear amb la Llei 14/2008, de 5 de novem-
bre, és un model que envelleix i que pot ser més eficient, per això l’estem revisant 
nosaltres dins de les nostres possibilitats, tot i que he de dir que la modificació de la 
Llei de l’Oficina Antifrau va quedar paralitzada per la finalització de la legislatura 
anterior, i aquí la tenim.

És veritat que..., en fi, avui llegia a la premsa que de les propostes que es feien 
des de la Presidència de la Generalitat una d’elles era aquesta. En fi, és cosa de vos-
tès o, en tot cas, dels que van proposar la primera modificació. I, en fi, que ens agra-
daria que s’anés endavant. Crec que vam fer moltes propostes nosaltres; crec que 
vam fer el futur del que ha de ser –al nostre parer, evidentment– l’Oficina Antifrau, 
però, en tot cas, que vostès sàpiguen que és una necessitat que es pot fer amb peces 
soltes o amb coordinació, i és evident que amb coordinació tot funciona molt millor. 
Per què? Perquè té, en fi, una mateixa idea o les idees molt clares.

Es pot gestionar millor la que teníem el 2014, però això no la farà..., si ha en-
vellit ha envellit i es quedarà d’aquesta manera. I es pot preveure quina és l’oficina 
que nosaltres volem per d’aquí deu anys. Jo soc partidari d’aquesta segona posició.

Però, no obstant això, hem fet algunes actuacions en aquest sentit. Hem posat en 
marxa la bústia de denúncies anònimes, que suposo que no tothom hi està d’acord 
–jo vaig defensar per què sí–; la seu electrònica; una gestió de recursos humans més 
adequada als temps que estem vivint; projectes innovadors a la Direcció de Preven-
ció, com, per exemple, l’estudi de riscos de la contractació pública.

Remarco també la participació de l’Oficina Antifrau en molts, molts fòrums na-
cionals i internacionals d’estudi de les mesures de lluita contra la corrupció, de dret 
penal o de contractació pública, o de la protecció d’alertadors. Com sabem, quan 
vaig prendre possessió, vàrem unificar dues de les direccions de l’oficina: la d’anàlisi 
i la d’investigació es van fer en una, tot i que he de dir que, funcionant com a una, 
des d’un punt de vista normatiu, com que manca la modificació de la llei i del regla-
ment, han de continuar essent dues. Per tant, les dades que jo dono posteriorment, 
per ser d’acord amb la llei, les he de donar com si fossin dues diferents.

A veure, perquè m’entenguin els que no hagin estat seguint intervencions ante-
riors, les denúncies que entren a l’oficina hi havia una secció que complia la funció 
de versemblança, de fer la valoració de versemblança, i, si superava aquesta anàlisi 



DSPC-C 63
26 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CAI  7 

de versemblança, que aquesta era la d’anàlisi, efectivament, passava a les d’investi-
gació, perquè enteníem que, efectivament, aquest era el sistema. 

Nosaltres entenem..., sí, sí, sempre s’ha de fer una versemblança, però la ma-
teixa persona que rep la denúncia i fa primer el judici de versemblança, si l’exclou, 
doncs, ho deixa fora, i si ha de continuar, la mateixa persona ha de continuar amb 
la investigació.

Què passa, d’aquesta manera?, que s’evita burocratització i, en tot cas, s’agilitza, 
perquè la responsabilitat del tècnic que l’agafa des del primer moment que la té, la 
continua fins al final.

Pel que fa a la prevenció, i entrant ja amb detall a aquest respecte, podem distin-
gir tres activitats fonamentals: una, d’assessorament; una, de formació, i una tercera, 
de creació d’eines de suport.

L’assessorament. Durant l’any 2017, l’oficina va analitzar i va emetre i ha emès 
informes de quaranta-quatre projectes de disposicions normatives. Gairebé s’ha tri-
plicat el nombre del 2016, i la majoria de les recomanacions han estat acollides pels 
cens destinataris. A la memòria tenen vostès una relació detallada de quines són 
aquestes que s’han fet, aquest assessorament, aquestes al·legacions que s’han fet, en 
definitiva.

Aquesta funció de l’oficina, vull dir, vull remarcar, subratllar que no és menor, 
atès que ha de contribuir a crear un marc normatiu cada cop més resistent a la cor-
rupció i al frau. L’esperit que inspira les al·legacions a projectes de normes no és un 
altre que ajudar a forjar una legislació més impermeable a les irregularitats deriva-
des de conductes que impliquin manca de integritat, conflicte d’interès o manca de 
transparència.

Per temàtica, el 27 per cent dels casos ha estat en qüestions de transparència; el 
28 per cent, aproximadament, als reglaments orgànics municipals; un 18 per cent, a 
la convocatòria de subvencions, i un 11 per cent, a les propostes de codis ètics.

S’ha de dir també que n’hi ha algunes que són de caràcter internacional, com va 
ser la directiva que es va plantejar en l’àmbit comunitari o algunes de les propostes 
que es van fer, que van vindre d’uns altres governs, d’altres governs autonòmics, 
com va ser el Govern d’Andalusia, que, en un dels seus decrets, ens va demanar que 
nosaltres féssim les al·legacions que consideréssim oportunes i vam fer les nostres 
consideracions per ells.

A més, durant l’any 2017, l’Oficina Antifrau de Catalunya ha respost tres consul-
tes no vinculants. I vull comentar-les, una, en concret, que és un exemple que jo crec 
que queda clar; és un exemple d’assessorament que ens agrada fer. El Comitè Asses-
sor d’Ètica Pública va sotmetre a la consideració de l’Oficina Antifrau una propos-
ta de recomanació relativa a alts càrrecs, personal directiu de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic sobre la possibilitat o no de participar en òrgans de 
direcció o executius de grups d’interès, i, especialment, si es tractava d’entitats sense 
ànim de lucre, i amb l’objecte i missió concurrent en l’interès general.

He fet servir aquest exemple perquè en l’Informe sobre la gestió dels conflictes 
d’interès recordaran vostès que l’any 2016, conflictes d’interès del sector públic de 
Catalunya, es manté ara com una eina..., vam presentar-lo aquí, al Parlament, ha es-
tat editat per la..., en fi, pel mateix Parlament, i és un compendi –jo crec que molt 
rigorós i acadèmicament, en fi, important, tot i que darrerament aquestes coses no..., 
en fi, no són com caldria, segurament–, però, en tot cas, nosaltres ens podem sotme-
tre, efectivament, perquè està fet amb tot el rigor, amb tot el rigor acadèmic i, a més, 
amb totes les aportacions que es podien fer.

És una eina remarcable en la gestió dels conflictes i el dia a dia les institucions 
catalanes constaten les febleses del sistema de gestió de conflictes d’interès. I la ve-
ritat és que també subratllem les vegades que no es compleix. I ja ho vaig dir fa un 
any, insistiré en la qüestió, el que ens preocupa és que no hi hagi iniciativa parla-
mentària per modificar aquesta realitat. Seria molt pertinent que, podria ser l’Ofici-
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na Antifrau, assumís noves competències en el sentit de controlar, com a autoritat 
especialitzada, el control dels conflictes d’interès en la gestió de registres i béns i 
interessos. O pot ser amb la resolució dels conflictes o pot ser amb el registre o pot 
ser amb totes. En definitiva, és una decisió que prendran vostès.

La veritat és que fa uns dies, el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, en la comissió corresponent d’aquest Parlament, el mes de juliol, va fer re-
ferència a la voluntat de regular els conflictes d’interès i la digitalització dels proces-
sos. Els demano, per una reflexió, si és bo que això ho faci l’executiu o és millor o 
més rigorós que ho faci una institució independent, sigui l’oficina o no sigui l’ofici-
na; en tot cas, l’oficina està preparada per a això i ha fet els informes corresponents. 
És una oficina, per una altra banda, que està lligada al Parlament i que pot donar 
aquest servei a totes les administracions de Catalunya.

Els diria també que nosaltres hem estudiat a fons aquesta situació i en aquests 
moments estem en condicions de donar dades concretes, de donar costos, de donar 
quantitat de persones que incrementaria l’oficina, etcètera, en aquest sentit, si és del 
seu interès en les..., en fi, en les iniciatives parlamentàries que en el seu cas segueixen.

Estaran amb mi que aquesta és una feina indispensable. Sempre que –com nosal-
tres diem i remarquem, i m’ho deuen haver sentit més vegades– hi hagi fons públics 
i capacitat de gestió hi ha risc, i això és el que hem de minimitzar, eh? I hauríem 
d’evitar que es produïssin aquests actes que després..., primer són de risc, però des-
prés són de corrupció.

Pel que fa a l’àrea de formació, a la Direcció de Prevenció, l’element indispen-
sable per lluitar contra la corrupció crec que..., en fi, ha participat o ho hem fet el 
nostre..., ho hem fet arribar, en definitiva, de manera directa, a prop de set-cents 
participants en les línies de treball que nosaltres hem proposat, que aquestes són: 
alertadors sobre la corrupció; gestió de conflictes d’interès en les organitzacions pú-
bliques; riscos de corrupció i per a la integritat de la contractació dels ens públics; 
participació, que és la nostra..., que els l’he mencionat abans, el màster de corrupció 
de la Universitat de Barcelona, sobre prevenció, control i reacció davant de la cor-
rupció, «Public compliance, bon govern i bona administració». La valoració mitjana 
de totes aquestes intervencions de formació ha estat un 8,49 sobre 10. Crec que és 
bona..., el resultat no ha estat dolent, ni molt menys, sinó que ha estat bo.

Un altre projecte de formació que nosaltres ens vam plantejar el 2017 va ser 
l’educació per potenciar la integritat en l’esport. L’Oficina Antifrau va fer una apos-
ta per incidir en l’educació dels joves, amb accions de sensibilització sobre el valor 
de la integritat i dels seus efectes individuals i col·lectius. Per això es va plantejar el 
disseny de campanyes d’acció de sensibilització sobre l’ètica i l’esport. És una ma-
nera d’arribar més fàcilment a la gent més jove i que és on la integració dels valors 
és més important perquè es puguin continuar després.

En aquest context, durant el darrer trimestre del 2017, es va elaborar una eina 
audiovisual de potenciar la integritat en l’esport, que es deia, titulàvem nosaltres, 
«Planta cara al joc brut», que poden veure vostès a la web de l’oficina, i ha tingut 
unes 110.000 visualitzacions en les xarxes socials i ha estat també incorporada com 
a recurs pedagògic pel Departament d’Ensenyament, malgrat que ens agradaria que 
tingués més difusió i, sobretot, que aquelles, en fi, institucions que tenen a veure 
amb l’esport la poguessin admetre també com una activitat. Em refereixo a les fe-
deracions, etcètera, que també, en aquest sentit, crec que seria d’interès per a ells.

D’altra banda, la Direcció de Prevenció ha treballat en un projecte transversal, 
crec que és un projecte molt important, molt sòlid, eh?, que és l’Estudi sobre els ris-
cos de la integritat en la contractació al sector públic de Catalunya i l’elaboració de 
propostes per part de l’oficina als diferents poders públics amb responsabilitat en 
aquesta matèria. Aquest projecte s’ha planificat en dues grans fases: la primera, de 
diagnosi sobre l’estat de la qüestió, que comprèn 2017-2018; i la segona, amb l’elabo-
ració i difusió de les propostes que fem, que serà 2018-2019. He de dir que un dels 
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aspectes que nosaltres hem considerat és que no podíem esperar al final per donar 
tota la informació perquè, si no, perdia una mica la idea d’on procedia. I el que hem 
fet és elaborar-lo en vuit documents, eh? En aquests moments, a la pàgina web de 
la nostra oficina tenen vostès els quatre primers, que són suficients en si mateixos. 
Quan s’analitzen els riscos que hi ha en la contractació o en l’àmbit de licitació o en 
un altre àmbit diferent, aquest ja és suficient, ja està valorat. Serà, efectivament, més 
tard, quan nosaltres fem la proposta, però, en tot cas, ja dona una idea per on van les 
qüestions que nosaltres hem de dir.

Hem participat..., i això també ho he de dir, que és que aquest mateix informe ja 
ha estat presentat, perquè ens han convidat a jornades i congressos, vull remarcar, 
organitzats sobre la funció de les agències en la prevenció de la corrupció, organitzat 
per l’Institut de Dret Penal Europeu i la vicepresidència de la Junta de Castella - la 
Manxa. Però sobretot, des d’un punt de vista científic, la presentació d’aquest treball, 
que metodològicament no era pròpiament de dret penal, sinó metodologia de com 
esbrinar les qüestions, que vam ser convidats en una reunió que es va fer a Santiago 
de Compostel·la, en què s’estaven plantejant totes les investigacions que es feien a tot 
Espanya sobre la de les universitats en matèria de dret penal. Doncs, en aquesta reu-
nió per posar en comú totes les investigacions que s’estaven fent vam ser convidats 
nosaltres perquè exposéssim també la nostra investigació. Vull dir que no són coses 
que es quedin en l’àmbit tancat de l’oficina, sinó que en l’àmbit universitari també 
són conegudes, valorades i acceptades.

Faig un parèntesi per parlar-los del present i el futur. I els comentaré que una 
proposta en què estem treballant a la Direcció General de Contractació de la Gene-
ralitat, que consisteix en l’assumpció de les funcions en la normativa sobre contrac-
tes del sector públic, que assignen a l’oficina... independent de regulació i de super-
visió de la contractació. Alguns de vostès, alguns grups parlamentaris..., bé, jo he 
demanat tenir una conversa amb tots els grups parlamentaris i estic pendent de..., 
algun ja s’ha fet i uns altres estan pendents de l’agenda que tinguin vostès. Però, en 
tot cas, per explicar-los, perquè el que no oblido és que la nostra institució és una 
institució parlamentària; per tant, és aquí, en aquest àmbit, en el que s’ha d’explicar.

Es proposa que s’assigni a l’oficina funcions de supervisió externa de la contrac-
tació del sector públic a Catalunya, que, de fet, en gran part, les té atribuïdes ja de 
manera genèrica, eh?, en aquesta matèria, perquè és la funció de l’oficina. El pro-
blema de la funció és que, llavors, ens hi trobem més tard, perquè la reacció depèn 
d’una denúncia i, per tant, sempre ens arriba, diguem-ne, tard. Si poguéssim inter-
vindre de manera, d’ofici i abans, sobretot, en un àmbit ja primerenc en el que és, 
en fi, la gestació de la contractació estaria molt bé. No és un invent nostre, eh?, en 
definitiva, no és un invent nostre; de manera general s’assigna la llei a l’Oficina An-
tifrau, ja ho he dit. Però aquesta proposta deriva de les directrius del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, concretes, en la de 2017 i en la de 2014, i de la transposició que 
ha fet l’Estat espanyol, mitjançant la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, concretament, l’article 332, que parla de que en les comunitats au-
tònomes pot haver-hi una oficina d’aquest tipus. És veritat, pot haver-hi una oficina 
d’aquest tipus, però aquí ja la tenim, o almenys parcialment, no per a totes les fun-
cions que tenen, però parcialment. I no volem introduir-nos en altres funcions que 
no són pròpiament nostres, però en les nostres, que tinguéssim aquesta possibilitat.

Com els he dit també, estem intentant explicar-la a tots vostès i, en fi, segurament 
en els propers dies tindrem totes les..., amb tots els grups parlamentaris ja haurem 
mantingut la nostra conversa i explicació d’aquesta qüestió.

Sobre investigacions, anàlisi i investigacions, el 2017 ha estat un any en què s’ha 
resolt un major nombre d’expedients des de la posada en funcionament de l’oficina, 
en l’àrea de versemblança. Ja els he explicat abans què és el que havíem fet, eh?, di-
guem-ne, en la primera part. Hem resolt 211 expedients d’avaluació de versemblan-
ça, que això suposa un increment respecte al 2016, del 26 per cent. Per tant, s’ha 
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treballat tot el que..., o sigui, estem intentant treballar al límit de les nostres pos-
sibilitats amb els recursos humans que nosaltres tenim en aquest sentit, en aquest 
moment.

En aquest sentit, destaca també que, una vegada conclosa aquesta fase d’anàlisi 
dels 211 expedients, s’ha tramitat un nombre molt superior d’inici d’actuacions d’in-
vestigació respecte als anys anteriors. En concret, l’any 2017, es van iniciar 104 ex-
pedients nous d’investigació, que això suposa un 48 per cent dels expedients que han 
passat d’una fase a l’altra fase, no? Al 5 per cent dels casos d’expedients d’anàlisi 
prèvia de versemblança, s’ha acordat la interrupció de l’expedient en haver constatat 
que els fets eren considerats, eren objecte d’investigació per altres òrgans. Bàsica-
ment, era o un jutjat o el Ministeri Fiscal, que estava amb un expedient d’investiga-
ció en aquest aspecte, per tant, que tenia rellevància penal, i llavors, per imposició 
de la llei, nosaltres hem de suspendre la nostra actuació.

També he de dir que... –i això tindria a veure amb el 2018, però que, en tot cas, 
després dels darrers convenis que s’han fet, s’ha notat un canvi de tarannà, de mane-
ra que ja el Ministeri Fiscal quan considera que el sol fet..., el que està investigant ell 
de motu proprio –no que li hem enviat nosaltres, sinó que l’estan investigant de motu 
proprio–, no és constitutiu de delicte, el mateix Ministeri Fiscal ens l’està reenviant 
a nosaltres perquè nosaltres veiem si allò té una..., s’ha comès algun tipus d’infracció 
administrativa i com hem d’entrar. Això és una cosa molt innovadora que demostra 
que la coordinació, finalment, està funcionant.

En l’evolució anual del nombre d’expedients resolts, com els he dit, era aquesta 
del 27 per cent. Durant l’any 2017, Antifrau ha rebut un total de 154 denúncies. La 
mitjana de denúncies rebudes el període 2010-2016 és de 152, per tant, estem a 
la mitjana, no és gaire diferent, eh? Estem una mica per sobre de la mitjana, però 
ho són dos, i, si les comparem amb les rebudes en exercicis anteriors, s’observa una 
tendència de baixa i d’alta. Sobre el 2016 –i ara m’explicaré més– han baixat un 
11 per cent; respecte al 2014, han baixat un 5 per cent, i respecte a 2013, un 6 per 
cent. Però, en canvi, han augmentat, sobre el 2015, un 1 per cent; sobre el 2012, un 
6 per cent; sobre el 2011, un 27 per cent; sobre el 2010, un 5 per cent. La del 2016 és 
la que, en principi, ens va preocupar més i té una explicació concreta.

Vostès deuen recordar també, quan jo em faig càrrec de l’oficina i ho exposo, en 
fi, en aquesta comissió, crec que va ser també, en la memòria..., trobo que hi havia 
un seguit de denúncies que no s’havien tramitat, que s’havien quedat paralitzades. 
I el que faig, en aquell moment, és donar una instrucció de recuperació d’aquestes 
i de començar una altra vegada, perquè en algunes havien passat més de sis mesos, 
que és el límit de l’exercici de l’acció, i que es mirés, es valorés si hi havia prescrip-
ció. En el cas de que hi hagués prescripció, doncs, s’arxivaven i no hi havia més, 
i, en altres casos, es recuperaven. I això explica que al 2016 hi hagi més valoraci-
ons de versemblança perquè es torna a començar sobre un munt de denúncies que 
ja estaven allà però que no s’havien tramitat, i que era important, que hi ha alguna, 
per dir-ho d’una manera molt planera, que està comptabilitzada, tècnicament, dues 
vegades, i ha donat dues vegades feina, el que passa que una vegada no es va fer. 
Aquesta és una altra qüestió.

Evolució de les denúncies. Comparant els anys 2010-2017, deuen haver vist que 
en aquells moments n’hem tingut 157. Vostès tenen allà un quadre, ho deuen poder... 

Bé, respecte de la tipologia del denunciant es repeteix la tendència a l’exercici del 
2016: només un 8 per cent de les denúncies han estat presentades per personal fun-
cionari o treballadors públics. Això sempre hem dit que era molt –molt, molt– poc.

Pel que fa a la resta de les denúncies, el 50 per cent han estat presentades per 
particulars; el 19 per cent, per grups polítics; el 21 per cent, per persones anònimes; 
i pels sindicats, un 5 per cent, i un 3 per cent per expedients d’anàlisi de versem-
blança que s’havien incoat a iniciativa pròpia de l’oficina. Vull avançar-les, perquè 
no ens esperarem a l’any que ve per dir-los, «ara». Des de que es va posar la bústia 
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de denúncies anònimes han baixat les denúncies, de tota mena, presentades, sobre-
tot les de funcionaris, però han augmentat, exponencialment, les denúncies fetes a 
la bústia anònima.

Per tant, jo, el que vull dir, en primer lloc: s’ha d’agilitzar la llei de protecció als 
alertadors, i també vull avançar un aspecte. Com els he dit abans, nosaltres estem en 
contacte i participant en feines, en treballs que es fan a nivell europeu, bàsicament. 
Amb l’European Partners Against Corruption, nosaltres hi estem treballant. S’han 
format quatre grups; un dels grups..., no els dono quin serà el resultat, perquè enca-
ra està incipient, però, solament el fet de que s’hagi creat aquest grup de treball, ja 
és significatiu, que està, a més, liderat per Alemanya i França; és a dir, dos països 
nucli de la Unió, però que, a més a més, tenen ja molta experiència en aquest sentit.

Bé, doncs, s’està plantejant la bústia anònima en el sentit que hem creat nosal-
tres, perquè els efectes de la llei de protecció que tenien ells no són prou efectius. 
I, per tant, es valora exactament quines repercussions té obrir aquesta possibilitat. 
Bé, nosaltres la vam posar, la bústia anònima, la vam posar en funcionament l’11 de 
desembre del 2017 i ens permet tenir dades de futur. Al futur, segurament, la distri-
bució no la podrem fer com l’hem fet ara, de quin era l’origen, perquè no ho sabrem; 
de fet, no ho sabrem, eh?

Jo, el que puc assenyalar ara és que, en quasi deu mesos del seu funcionament, 
que ha estat d’èxit, de gener a setembre del 2018 –ja no són dades que formen part 
d’aquesta memòria, però, en tot cas, són així–, a través de la bústia han entrat sei-
xanta-dos denúncies. Fixin-se que l’any passat en van entrar, en total, 154. Seixan-
ta-dos denúncies, que això representa el 49 per cent de totes les denúncies rebudes 
fins al 20 de setembre, a Antifrau. Va, això mereix una reflexió, i tots ens hem de 
posar a reflexionar sobre aquesta qüestió, el significat que té, què té de positiu?, què 
té de negatiu?, i si..., en fi, exactament, quina és la posició que ens hem de plantejar.

Ho vam posar en marxa, ja dic, el 9 de desembre del 2017, i el desembre del 2017 
solament van entrar dues denúncies, perquè..., per tant, no són significatives en el 
que hi havia.

De les actuacions d’investigació s’han tramitat 253 actuacions, incloses cinc col-
laboracions institucionals, de les quals quaranta-nou han estat closes o vuit inter-
rompudes. Quaranta-nou actuacions d’investigació closes, se n’han arxivat catorze. 
Trenta-tres actuacions no arxivades durant l’any 2017, s’han tramès trenta-vuit in-
formes raonats, vint-i-nou dels quals s’han adreçat a entitats locals i a entitats vin-
culades, set a la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades, i dos a fundacions.

Aquesta actuació d’investigació també ha donat com a resultat una recomanació 
raonada amb un ajuntament en una situació de possible conflicte d’interès. D’altra 
banda, a proposta de l’elecció d’anàlisi i investigació, s’han resolt vint comunica-
cions a autoritats competents. És a dir, després d’haver fet tot això, a vegades nosal-
tres també el que fem, fins i tot amb un arxiu o amb l’altre, és fer una comunicació 
per explicar exactament, al nostre parer, quines podrien ser aquelles maneres d’ac-
tuar que podrien millorar-lo. Dues derivades d’actuació de 2015, sis comunicacions 
al Ministeri Fiscal, perquè nosaltres entenem que el Ministeri Fiscal ho ha de conèi-
xer. Amb això he de dir-los que el Ministeri Fiscal..., la nostra relació ha millorat 
substancialment, perquè fins i tot el Ministeri Fiscal ens demana a vegades que li 
passem totes les investigacions nostres de fets que s’han arxivat, amb una raó, per-
què en un àmbit determinat les possibilitats d’ingerència que té l’Oficina Antifrau 
són molt limitades. I, de totes maneres, vista des d’una perspectiva com la és la del 
Ministeri Fiscal, que té més capacitat de veure això, i els posaré un exemple, és im-
portant per a ells.

Nosaltres podem arribar a la conclusió que un contracte en el que concorren tres 
empreses, doncs, que no hi ha col·lusió, no hi ha cap..., i nosaltres arribem a la con-
clusió que aquest era correcte o, almenys, que no vèiem res. Però, clar, el Ministeri 
Fiscal que va fer una actuació d’un escorcoll dins d’una empresa d’elles i s’ha tro-
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bat dins d’un calaix la documentació de les altres dues empreses, té una perspectiva 
diferent.

Per tant, per això ens demana: «Escolti, enviï’m també aquestes que vostè pensa 
que no tenen res a veure, perquè amb les dades que jo tinc, les posicions són dife-
rents.» I això és una conseqüència de la coordinació, en una altra manera.

L’accés a la informació, anant una mica ràpidament –el president em perdonarà 
si em dona cinc minuts més, que pugui..., eh? S’han fet vuitanta-sis sol·licituds d’ac-
cés a la informació de l’oficina; seixanta-sis han estat estimades, deu han estat esti-
mades parcialment, i vuit han estat desestimades. En dos procediments ha produït 
el desistiment de la persona sol·licitant, eh?, que no es va identificar.

La mitjana de temps de resposta aquí és francament bona –la mitjana, eh?–, que 
és de catorze dies. És força bona en aquest sentit. La majoria de sol·licituds que ens 
demanaven eren informació sobre l’estat del procediment d’investigació. Mitjançant 
vint-i-tres sol·licituds s’ha volgut tenir accés a una documentació concreta relativa 
a alguna investigació. I en dues ocasions la persona sol·licitant s’ha interessat sobre 
l’organització o funcionament o pressupost de l’Oficina Antifrau. Tenen un quadre 
que explica tot això amb correcció.

Permetin-me, i ara molt ràpidament, però un dels aspectes que són més, en fi, 
pesats i que en una memòria d’activitats, al final..., que són els recursos humans i 
el pressupost. Però ho he de dir, és que hem fet molta –molta, molta– feina durant 
aquest any 2017. Amb indicacions, primer hem seguit rigorosament les indicacions 
de l’oïdora del Parlament, que és la que ens avisa a nosaltres, perquè estiguem o no 
estiguem d’acord la instrucció..., hi insisteixo, estiguem o no estiguem d’acord amb 
la indicació que es fa, primer es compleix, que aquest és el criteri que es dona a l’ofi-
cina. Primer es complirà, i després ja discutirem, en tot cas, si té raó o no té raó, o 
com una altra cosa s’ha de plantejar. Però, en tot cas, ho farem.

En l’àmbit Administració, hem regularitzat la contractació pública, amb compra 
centralitzada, procediments de contractació, d’alta en la plataforma de serveis de 
contractació pública de Catalunya, amb el sistema de gestió comptable que era..., en 
fi, era un Excel. S’ha implantat un programa de gestió de comptabilitat pública de la 
Generalitat, el Gencat. S’ha de dir que és massa programa per tan poca oficina i, per 
tant, tenim dificultats per seguir-lo, la gent troba certes dificultats. Però de moment 
tenim aquest, i jo crec que ara, quan ja ho sapiguem fer funcionar molt correcta-
ment, doncs, ja no tindrem tanta problemàtica.

I després hem fet, hem creat uns barems de formació i d’assistència als òrgans de 
selecció i provisió de personal. En fi, en la relació de llocs de treball que hem mo-
dificat hem fet desaparèixer els vincles múltiples de llocs de treball. És a dir, no pot 
ser que un lloc de treball tingui eventual, laboral i funcionari. Nosaltres el que hem 
fet és fixació, per cada lloc de treball una categoria i un grau retributiu concret, i la 
desaparició de la possibilitat de que els llocs de treball de personal tècnic puguin 
tenir un vincle eventual com el que hi havia. Bé, respectem tot el possible el que és 
l’estatut bàsic de l’empleat públic.

I hem fet dotacions de quatre llocs de treball amb tècnics, dotació de tres nous 
llocs de treball de tècnic amb vinculació laboral, que es proveeixen mitjançant un 
procés de selecció –sempre estem fent uns sistemes de selecció en tots aquests–, i no 
vull amagar una qüestió que ha estat sempre polèmica, però des del primer moment 
jo ho he defensat. Nosaltres respectem la publicitat, la lliure concurrència i, en tot 
cas, el valor de les persones, dels coneixements que té la persona. La qüestió és que 
nosaltres no tenim una organització que tingui un estatut de funcionaris de l’ofici-
na, sinó que ens nodrim de funcionaris de fora de l’oficina. Per tant, el que no volia 
aquest director és crear un estatus de funcionari de l’oficina que no és funcionari de 
l’oficina, però que està fix de la mateixa manera.

Per tant, els nostres nomenaments, finalment, acaben per un nomenament del di-
rector. Per cert, puc dir, amb total absoluta seguretat, que això es fa amb lliure con-
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currència, amb publicitat i amb mèrit i capacitat, posant-los en primer lloc. Per tant, 
les garanties, el que són els valors de la contractació de personal, hi són plenament.

Hem implantat un sistema de control d’horari, de quaranta hores, recordin-ho. 
A vegades diuen: «Bé, l’oficina...» A l’oficina es treballen més hores que en l’àmbit 
de la Generalitat. Cert que a l’estiu no, a l’estiu es treballen trenta-set i mitja, eh? I el 
que sí que hem fet és flexibilitzar-lo perquè sobretot la conciliació de la vida familiar 
i personal es pugui millorar, que teníem algun problema d’aquests.

Compliment i qualitat d’objectius, en tot cas, sí hi havia la paga que es vincula-
va, que hi havia aquesta de qualitat que es vinculava al compliment d’uns objectius. 
Desenvolupar-lo en uns trams, de manera que el compliment d’horari, l’assistència, 
el compliment d’objectius i la valoració que feia, en fi, el responsable de l’àrea eren 
elements determinants per a aquest càlcul. I he de dir que, bé, això ha tingut bastant, 
bastant èxit, i a més afavoreix el compliment de tots aquests paràmetres.

Acabo ara senzillament per recordar-los que l’any 2017, que va ser un any elec-
toral, nosaltres vam proposar a tots els partits polítics incorporar als seus programes 
electorals, concretament, mesures en matèria d’integritat, ètica pública, transparèn-
cia i adopció. Jo vull recordar-ho ara, eh?, perquè la majoria dels partits polítics ho 
van imposar d’una manera explícita o a vegades de manera literal, altres vegades 
en essència, en valor, que és el que en el fons també podia ser interessant, però que, 
en tot cas, que ho recordin, ara que s’ha conformat al Parlament, això seria bo que 
es complís.

He de dir que l’oficina, en aquest sentit, ha estat molt valorada, perquè jo mateix 
he comparegut amb invitació en una col·laboració institucional, com era comparèi-
xer davant de la comissió per a la qualitat democràtica, per a l’auditoria de la qua-
litat democràtica i la lluita contra la corrupció i les reformes institucionals i legals 
del Congreso de los Diputados, amb el que es va estimar quina era l’opinió que te-
nia l’Oficina Antifrau per les feines que havia fet i els treballs que havia fet. Que, 
com jo vaig dir en aquell moment, nosaltres no tenim competència, en l’àmbit dels 
partits polítics, almenys de moment, eh?, però sí que tenim molta experiència en les 
patologies que són conseqüència d’aquesta irregular situació que es pot plantejar 
dins dels partits polítics. Perquè nosaltres el que veiem després és la patologia, la 
patologia que es reprodueix. I això ens permetia saber, exactament, una mica seguir 
la conducta.

Podria parlar-los molt més, però, en tot cas, em perdonaran, que ja m’he excedit 
en el temps que m’han donat.

Moltes gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies.
Passaríem al torn dels diferents grups parlamentaris. Els recordo que els torns 

són de major a menor i els subgrups, amb una intervenció per la meitat del temps 
que correspon. Els grups parlamentaris tindran deu minuts cadascun i els subgrups, 
la meitat del temps, que serien cinc minuts.

Doncs donaríem..., i donaríem pas ja al Grup Parlamentari de Ciutadans, i en 
nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenos días, don Miguel Ángel; buenos días, señor 
Joan Xirau. Muchas gracias por estar aquí otra vez, otro año, para explicarnos la 
memoria de la Oficina Antifraude.

Hemos estado revisando un poco la memoria que ustedes nos han hecho llegar y 
escuchando su intervención. Y a nosotros, yo..., claro, estas cosas a veces..., ya sabe 
usted que en el Parlamento pues a veces se viene un poco a criticar, ¿no?, y se viene 
un poco a mejorar, a hacer crítica constructiva. Y a nosotros, mire, lo primero que 
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nos ha llamado la atención es que quizás tenemos una exigua intervención de la Ofi-
cina Antifraude en lo que es la Administración de la Generalitat.

Ustedes dan una..., tienen muchas intervenciones, noventa y nueve han iniciado 
con los ayuntamientos frente a cinco que han tenido que ver con la Administración 
de la Generalitat. Y yo quería recordarles que la Oficina Antifraude nació como un 
mecanismo de lucha contra la corrupción. Y nació –y así lo decía la exposición de 
motivos de la ley del año 2008–, pues nació diciendo: «Cal assenyalar que els or-
ganismes de control que hi ha a Catalunya s’han evidenciat necessaris però exigus 
pel que fa a la lluita contra la corrupció.» O sea que la Sindicatura de Comptes, el 
Tribunal de Cuentas, los órganos de intervención de la Administración catalana 
pues eran órganos que, al final, no arrojaban unos resultados suficientes en la lucha 
contra la corrupción.

Y también le quería recordar lo que dice el artículo 4 de esta ley de 2008, que 
es: «Funcions de l’Oficina Antifrau. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús 
o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o 
contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.»

Parece que este artículo 4.a está pensado, justamente, para lo que ocurrió en Ca-
taluña en este pasado 2017, el día 1 de octubre, y que en absoluto hemos encontrado 
reflejado en este informe del 2017. Resulta extraordinario que haya muchísimas in-
vestigaciones sobre contratación, muchísima actividad de informes de recomenda-
ciones –usted ha mencionado también aquí de trabajos con universidades de..., con 
otros organismos internacionales–, pero que, cayendo la que está cayendo en Cata-
luña, cayendo la que cayó en el año 2017, pues la Oficina Antifrau, aquí, no haya he-
cho ni una sola mención a lo que supusieron los preparativos del golpe del 2017. Y es 
que tenemos a muchas personas investigadas por malversación de caudales públicos, 
muchas subvenciones desviadas para pagar la fiesta del separatismo con el dinero 
de todos los catalanes; mucho dinero de las administraciones se ha invertido en una 
acción absolutamente ilegal, sin soporte jurídico ninguno. Y la Oficina Antifraude 
nos presenta un informe en el 2017 que parece, no sé, de Noruega o de Suecia, pero 
desde luego no parece el informe de Cataluña 2017. No lo parece. No lo veo, no re-
conozco a Cataluña en este informe del año 2017 de la Oficina Antifraude.

Miren, en Cataluña ha pasado algo que ha sido extraordinario, que es que mu-
chas instituciones han procurado pasar de puntillas, cuando han sido instituciones 
de control. Pasar desapercibidas. Parece que hay miedo. Parece que hay miedo a 
ser incómodo en la Administración catalana. Parece que sacudir un poquito los ci-
mientos de una administración que está invirtiendo ingentes cantidades de dinero 
público en el procés, pues parece que no es algo de lo que tengan muchas ganas los 
organismos de control. 

Pero es que ustedes están para eso. Ustedes están para lo que les he leído en el 
artículo 4b, que es: «Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o destinació irre-
gular de fons públics i de conductes oposades a la probitat o contràries al principi 
d’objectivitat, eficàcia i submissió a la llei i al dret.» O sea, es que es el día 1 de oc-
tubre esto. Pero la Oficina Antifraude no ha considerado que haya habido nada rele-
vante en el año 2017 para consignarlo en este informe. 

La Oficina Antifraude nos cuesta 5 millones y medio de euros, da empleo a unas 
cuarenta y pico personas, y, la verdad, esperábamos que hubiese algún resultado un 
poco más sustancioso en este informe. 

Mire, el Tribunal de Cuentas es un órgano con atribuciones casi jurisdiccionales 
y la Sindicatura es un órgano fiscalizador, y ambos están, por decirlo así, mimetiza-
dos en el ambiente. Pero estos órganos, y ustedes también, están para velar que las 
administraciones hagan bien sus cosas, y ustedes, como le he dicho antes, nacieron 
precisamente como reacción a esta inacción de algunos de los órganos. Ustedes se-
rían como una especie de «sindicatura 2». Nosotros ciertamente hemos apreciado 
que ustedes igual tienen alguna carencia que procuraremos subsanar –ya lo diremos 
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al final, como resumen, con una modificación, una proposición de ley que modifi-
que algunos aspectos de la Oficina Antifraude–, nosotros, como recordará el señor 
Gimeno, ya presentamos otra en legislaturas anteriores, que sobre todo se referían 
al nombramiento de la dirección de la Oficina Antifraude y las garantías para una 
objetividad y para una profesionalidad suficiente, pero también quizás, a la vis-
ta de la memoria que ustedes presentan, quizá tendríamos que introducir algún tipo 
de cuestión relativa a que para las entidades que no colaboran, ustedes tengan algo 
más que mencionar en el informe que no han colaborado, porque esto es una conse-
cuencia muy pobre de la falta de colaboración, y ciertamente quizá a ustedes habría 
que dotarles de alguna herramienta algo más potente que consignar en la memoria 
que una entidad no ha colaborado, porque simplemente con la falta de colaboración, 
seguramente algunos piensan que se ahorran muchos problemas. 

Quería hacerle muy brevemente también una mención a la neutralidad de los di-
rectivos y de la propia oficina. Vivimos en los tiempos del cólera, como diría algún 
escritor, y ya sabemos que la neutralidad de las instituciones no es algo que brille 
en exceso en la Cataluña de hoy. Nosotros tenemos que felicitarle porque la Oficina 
Antifraude, al menos su sede, no exhibe en ningún lugar visible símbolos partidis-
tas. Lo único que quizás podría desearse que alguno de sus directivos fuera algo 
más prudente en Twitter. Han tenido, ciertamente, la prudencia de cerrar el Twitter 
antes de las comparecencias que teníamos hoy, de alguno de ellos, que hacía exacer-
badas manifestaciones políticas, pero bueno...

Más que nada, ¿sabe por qué? Porque, claro, como en esta Cataluña el procés lo 
justifica todo, que el procés lo perdona todo, que para el procés vale todo, pues cuan-
do ves falta de imparcialidad por parte de directivos en órganos importantes, pues 
también piensas si esa falta de parcialidad le hará ver muy bien que se subvencione 
la Acció Cultural del País Valencià con más dinero del que merece, por ejemplo, y 
que eso no se vea o permanezca tapado cuando hay gente que piensa, en esta Cata-
luña de hoy en día, que el procés todo lo justifica, todo lo vale, y que no hay norma 
ni ley ni divinidad que pueda parar el procés. Por eso yo pediría que algunos de sus 
directivos sean más contenidos en sus manifestaciones públicas para demostrar un 
mínimo de imparcialidad. Hay veces en que cuando uno trabaja en cosas por las que 
cobra un sueldo, y hace un trabajo en el que la ciudadanía confía, pues ha de ser neu-
tral y, además, parecerlo, y esa es una de las cosas que le quería decir.

Y, por último, y ya para acabar: mire, yo le voy a hacer una serie de peticiones y 
un anuncio. Las peticiones. Pedimos que se investigue el 1 de octubre y las malver-
saciones y los desvíos de caudales públicos, más allá de que existan acciones judi-
ciales instadas. Yo he visto que ustedes, cuando tienen conocimiento de que existe 
algún tipo de acción judicial, pues ustedes ya proceden al archivo, pero es que no sé 
si ustedes han llegado a instar algo y se encuentra alguna del año 2017, de las que 
ustedes dicen, en el ámbito del procés.

Otra cosa: le pedimos que se investigue Acción Cultural, las subvenciones que 
se dan a Acción Cultural del País Valencià. Esto es una entidad que no está radicada 
en Cataluña, que del año 2011 al 2017 ha recibido 10 millones de euros, que cada 
año recibe 700.000 euros...

El president

Senyor diputat, ha exhaurit el temps.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, acabo ya. De los que la mitad van a pagar la hipoteca que tiene Acción Cul-
tural de un bien inmueble en Valencia. No se ha investigado, que sepamos tampo-
co, al señor Ricard Calvo, que es el señor que estaba dando subvenciones desde la 
DGAIA a empresas con las que estaba relacionado, y que es una noticia que salió en 
el año 2017 y que le llevó a la dimisión.
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La Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes ha multiplicado por cuatro 
la subvención que recibió en el año 2016; en el 2017, la ha multiplicado por cuatro.

Para acabar: pedimos que sean incómodos, pedimos que sean neutrales y que lo 
parezcan, y les anunciamos, y este es el anuncio, que presentaremos una nueva pro-
posición de ley para dotarles de más herramientas jurídicas para su trabajo, que no 
de más dinero ni de más personal, porque no está el horno para bollos, de momento. 

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Donaríem la paraula al Grup Parlamentari Socialista, i, en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Agraeixo també la presentació de la Memòria 2017 al di-
rector de l’oficina, i aprofito l’ocasió per saludar totes les persones de l’oficina que 
l’acompanyen.

El cert és que, efectivament, per les circumstàncies que tots coneixem, es presen-
ta aquesta memòria una mica més tard del que seria desitjable en seu parlamentària, 
però això no deixa de ser interessant. Jo crec que val la pena examinar el que va fer 
l’activitat de l’oficina l’any 2017, i de la seva presentació s’extreuen també algunes 
propostes de cara al futur, que crec que també val la pena que puguem debatre en 
aquesta sessió informativa.

D’entrada, vostè plantejava que de les directrius per canviar el funcionament de 
l’Oficina Antifrau que va presentar, bastants hem aconseguit ja implementar-les o 
assolir els objectius, però ha fet un llistat d’algunes que creu que, bé, que no estan 
acabades de complir, o que potser ho seran en el 2018 i no en el 2017. La primera 
d’elles tenia a veure amb una qüestió que jo crec que és central, de la relació amb 
el Parlament, no? I parlava d’establir, d’acord amb el Parlament, potser una nova 
freqüència o periodicitat del retiment de comptes aquí, al Parlament. I jo penso que 
aquesta comissió hauria de debatre, probablement amb la mesa de la comissió, la 
possibilitat que a banda de la presentació de les memòries anuals es tingués, digués-
sim, una mena de sessió a mig termini, a mig any, per poder anar avaluant com s’es-
tan desenvolupant les activitats de l’oficina, o perquè tant des del Parlament com des 
de l’oficina es puguin plantejar temes que es consideren rellevants.

Després, feia referència vostè a la dificultat que han trobat, almenys fins ara, per 
canalitzar denuncies de determinats col·lectius específics o estratègics. Feia menció, 
entre d’altres, a un que em sembla especialment rellevant, que és de secretaris i in-
terventors, no? Bé, li voldria demanar si tenen alguna anàlisi sobre per què es pro-
dueix aquest fenomen. I d’alta banda, essent aquest com és un àmbit molt sensible 
en el control de legalitat en el si dels ens locals, quines són les propostes, en termes 
generals, que vostès puguin tenir per tal de millorar aquest control de legalitat en el 
si dels ajuntaments. Vostès saben que a Catalunya tenim, tradicionalment, no sé si 
dir-ne un dèficit de vocacions, però tenim un problema amb la cobertura d’aquestes 
places amb persones que estiguin, diguem-ne, al cos d’habilitats, i que d’això se’n 
deriven una sèrie de problemes.

Hi ha en aquesta mateixa sessió de la Comissió d’Afers Institucionals prevista 
una proposta de resolució, diguem-ne, al respecte, en la qual es preveu la possible 
formació d’una comissió per estudiar aquestes qüestions amb participació de les ad-
ministracions locals, del Govern d’Espanya, del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, i nosaltres voldríem saber quin paper creuen que pot jugar l’Oficina Antifrau en 
un estudi d’aquestes característiques, què poden aportar, quines serien, diguem-ne, 
des del marc de les seves competències, les recomanacions que podrien fer, etcètera. 

Després, vostè, hi havia una menció que feia a la qüestió de les proposicions de 
llei sobre la protecció dels alertadors que hi ha en tràmit al Parlament, i voldria sa-
ber si tenen alguna sèrie de recomanacions concretes, per dir-ho així, encara que 
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sigui..., no dir en forma d’al·legacions, però de recomanacions concretes que tinguin 
a aportar en aquestes dues tramitacions legislatives.

Encara parlant de tramitacions legislatives, ha fet referència a la necessitat d’un 
canvi en la llei. Ha dit que ha envellit –que ha envellit. Certament, les lleis tenen ten-
dència a això, la realitat social va per davant sovint, però, aleshores, tot i que s’ha fet 
ja un anunci d’una iniciativa legislativa en aquest sentit, ens agradaria també saber 
si tenen, diguem-ne, un recull de propostes de millora, que, evidentment, cada grup 
parlamentari, des de la seva autonomia, pugui avaluar la conveniència d’introduir o 
no canvis legislatius, perquè si comença, com s’ha anunciat, una tramitació legisla-
tiva en aquest sentit, ens agradaria disposar del seu parer. 

Després ha fet menció –i jo crec que és rellevant– a la posada en marxa de la 
bústia de denuncies anònimes, i jo crec recordar que en anteriors compareixences 
deia que això ens semblava bé, però que ens semblava també necessari revisar els 
mecanismes a través dels quals l’oficina tracta amb les persones que són, diguem-ne, 
objecte d’algun tipus de..., diguem-ne en l’àmbit penal, per dir-ho així, si estiguéssim 
davant d’una denúncia, davant d’un jutjat o de la Policia, la persona denunciada sa-
bria de què se l’acusa, eh? I això en l’àmbit de l’Oficina Antifrau de vegades és una 
mica més confús, l’entitat o la persona denunciada no sap ben bé què és allò que 
se suposa que ha fet malament, la qual cosa afecta, diguem-ne, a la seva capacitat 
per aportar documentació o prova, d’alguna manera, que ha actuat correctament. Jo 
crec que el fet de facilitar les denúncies anònimes està bé, i la demostració que era 
necessari segurament és aquesta mena d’explosió en l’aportació de denúncies anòni-
mes, però davant d’una eina tan potent com aquesta, potser cal també reequilibrar, 
diguem-ne, les garanties per a la persona que està acusada, o l’entitat en què se su-
posa que hi ha alguna mala praxi. 

I això no és cap mena de..., no sé, jo crec que no caldria dir-ho, però de la ma-
teixa manera que en el procediment penal les garanties per a la persona investigada 
són absolutament fonamentals, jo crec que aquí no hauríem de tenir cap inconve-
nient a reequilibrar, diguem-ne, d’alguna manera, això. 

També voldria preguntar-li, perquè, clar, és veritat que les estadístiques són com 
són, per les tipologies de males praxis que es troben. Perquè, clar, diguem-ne, tenim 
les classificacions en funció de si es denuncien ajuntaments, consells comarcals, la 
pròpia Administració de la Generalitat de Catalunya, si venen de personal funcio-
nari laboral al servei de l’Administració, de particulars, de partits, de sindicats, i 
m’agradaria que s’estengués en l’explicació de les tipologies de les males praxis que 
més es troben, i sobre els graus d’intensitat del problema, no? És a dir, una valora-
ció, que sé que pot ser una mica política, d’on tenim el problema, no? En aquest es-
tret marge en què es mou l’Oficina Antifrau, que és entre la sospita que hi ha alguna 
cosa que pugui anar malament, i si troba algun indici de delicte, evidentment, hi ha 
de donar-hi trasllat. Per tant, diguem-ne que és un marge relativament estret, però 
en el que es poden detectar, com vostè ha dit, patologies i, per tant, saber quines són 
i on s’ha de posar l’accent per corregir-les, doncs, jo crec que és interessant que ho 
puguem debatre.

I després, en la qüestió del nombre de denúncies, clar, ens estem movent, com 
ha explicat vostè, en els marges, diguem-ne, de la mitjana dels darrers anys. Però 
clar, jo no sé si és bona o mala notícia que n’hi hagi 154. Jo no sé si cal considerar 
que són moltes o cal considerar que són poques, però a mi, en termes relatius, te-
nint en compte la vastitud de l’Administració pública, la quantitat d’administracions 
locals, etcètera, que hi ha, em semblen relativament poques. I aleshores, no sé si és 
que encara, malgrat que ja fa uns anys que funciona l’Oficina Antifrau, no és prou 
coneguda la seva existència i la possibilitat d’acudir a mecanismes de denúncia, com 
aquesta bústia anònima o com altres mecanismes de denúncia que vostès posen a 
disposició, però em sembla que és relativament poc. No sé quina és la valoració que 
en fa l’Oficina. Ja sé que és la mitjana, eh?, i que aquest any no ha estat estrany en 
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aquest sentit, però vaja, potser és que hem de fer una mica més de difusió de l’exis-
tència de l’Oficina, dels mecanismes, de com acudir-hi, etcètera, però en tot cas, 
per a una eina com és l’Oficina Antifrau, que evidentment des de qui la gestiona 
segur que li sembla sempre que hi ha poc personal i que en necessitaria més, i pocs 
diners... Això és com les cases, no? Sempre fa falta una habitació i un armari més 
per molts que en tinguis, però en qualsevol cas, Déu n’hi do, és un organisme amb 
mes de quaranta persones treballant-hi, i amb recursos, doncs jo crec que valdria la 
pena que ens fes una valoració des d’aquest punt de vista.

I jo crec que ho deixo aquí, i seguim conversant.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem la paraula, doncs, al Grup Parlamentari En 
Comú Podem, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Susana Se-
gura.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Susanna Segovia. Vinc en substitució... No pateixi...

El president

Disculpa, Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

...de Jessica Albiach, que serà la persona que serà la portaveu del nostre grup en 
aquesta comissió, i en substitució del que era l’anterior portaveu, en Xavier Domè-
nech.

Jo, en primer lloc, volia també donar les gràcies per la seva compareixença. Ens 
hem pogut mirar detalladament l’informe, però prèviament sí que n’hi havia alguns 
comentaris que li volíem fer per entendre en quina situació es troba actualment 
l’Oficina Antifrau, sobretot després de tot el que es va viure durant el mandat del 
Daniel de Alfonso, la seva sortida, que va ser especialment convulsa. Si vostès sen-
ten que hi ha hagut..., que això ha afectat, que hi ha hagut una certa pèrdua de credi-
bilitat de l’ens, sent com és l’espai que ha de ser el gran exemple de transparència i 
de bon govern, no? O sigui, l’ens que ha de regular per la transparència, per la bona 
pràctica, per l’anticorrupció, resulta que es veu afectat per les mateixes persones que 
són les garants d’aquests principis, que es veuen implicades en acusacions d’allò que 
pretenen evitar, com senten vostès que això pugui estar afectant la credibilitat i la 
tasca de l’Oficina, no? Si és que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden 
tornar a confiar en aquesta oficina, i què ha fet aquesta oficina per recuperar d’al-
guna manera aquesta credibilitat. També –no ho sabem– si estan pensant en actuar 
d’alguna manera precisament contra el senyor De Alfonso i els seus col·laboradors 
per tot allò que va sortir a les noticies i que ja hem esmentant.

D’altra banda, i com ja es comentava, considerem que a l’informe crida molt 
l’atenció l’alt percentatge d’investigacions que afecta ajuntaments. Jo crec que d’ai-
xò es despeben dues lectures: una és la que també ja s’ha comentat, que és precisa-
ment que s’ha d’actuar fortament perquè els ens locals tinguin les eines de prevenció 
d’aquests coladeros o d’aquesta mena de picaresca que moltes vegades es troben en 
processos de contractació local, moltes vegades perquè no es tenen els recursos per 
contractar les persones i implementar els mecanismes que ho haurien d’evitar, i amb 
això creiem que des de l’Oficina Antifrau s’ha de fer també una crida, d’alguna ma-
nera, a diagnosticar i identificar per què passa el que passa als governs locals d’aquí, 
de Catalunya, però també crida l’atenció això que també es comentava, i és que hi 
ha com molt poca iniciativa i investigacions cap a la mateixa Generalitat, quan és el 
principal organisme d’execució de polítiques a Catalunya. Llavors, també ens agra-
daria saber per què creu vostè que es dona aquesta diferència tan abismal.

També volíem aprofundir una miqueta més, precisament, en això que també 
comentava vostè, eh?, al fet que només hi hagi hagut tres consultes no vinculants 
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durant el 2017. O sigui, semblaria que és un mecanisme interessant a l’abast de les 
administracions per posar-ho en pràctica, perquè sigui precisament preventiu i per-
què sigui per donar eines abans d’implementar, i crida l’atenció que s’utilitzi tan poc. 

Nosaltres creiem que realment el tema de la corrupció afecta i ha afectat la histò-
ria política de Catalunya més recent, que estem vivint ara un govern a Madrid que és 
resultat d’una moció de censura provocada per la corrupció galopante al Partit Po-
pular, el partit que estava al Govern, però que Catalunya tampoc esta neta. Creiem 
que s’ha d’avançar cap a un acord nacional per una Catalunya lliure de corrupció, i 
això ha de ser un pacte social i polític ampli, on tots els actors han d’estar compro-
mesos i han de signar acords mínims per evitar que continuï aquest saqueig a les 
arques públiques, que també ha fet que molta ciutadania desconfiï, precisament, de 
les seves institucions a l’hora d’implementar, allò del tot són iguals, tots roben i qui 
arriba a fer política arriba per enriquir-se, i crec que és una cosa que hem de com-
batre tots des de les institucions.

Però també volem fer propostes, i precisament això és un dels aspectes en què 
creiem que també hi ha ciutadania organitzada que s’avança una vegada més al 
que ja estan fent les administracions. Vostè parlava de l’anonimat de la bústia de 
denúncies, i hi ha una proposta de llei presentada a instàncies de la xarxa Xnet, que 
volem reconèixer per la feina que fa aquesta xarxa precisament, tensionant i empe-
nyent a què siguem com més transparents i sobretot a què millorem la protecció de 
les persones que denuncien. 

Entenem els riscos que la denúncia sigui anònima, la proposta també planteja 
mecanismes per evitar que aquest anonimat acabi sent un perjudici per a les perso-
nes que es dediquen al servei públic, que també serveixi per garantir l’honorabilitat 
i la feina de les persones que s’hi dediquen, però que això no vagi en detriment que 
les persones que són testimonis o que tenen indicis d’alguna irregularitat les puguin 
presentar sense por a ser represaliats. Voldríem saber vostès què opinen d’aquesta 
iniciativa, com des de l’Oficina Antifrau pensen que s’ha de treballar, precisament, 
en la protecció dels alertadors.

Hi han altres propostes que no són tant de l’Oficina Antifrau, però que creiem 
que ajudaria a la tasca de l’oficina que vostè representa, i és, per exemple, obli-
gar que sigui la Generalitat, el Govern, qui es personi en els casos de corrupció, és 
a dir, que hi hagi una instància i una acció clara per part del Govern de la Generali-
tat, posicionant-se clarament en aquests casos en què es detecta que pugui haver ha-
gut un mal ús de recursos públics: prevaricació, tràfic d’influències, malversacions... 
Què n’opinaria, l’Oficina Antifrau de mecanismes com aquest.

Creiem que hi ha tot un eix a treballar, i també ens agradaria saber com ho plan-
teja l’oficina pel que fa a la transparència i el control dels comptes als partits, de 
les fundacions i de les associacions vinculades, perquè creiem que també és una 
de les coses que d’alguna manera està afectant la credibilitat d’aquelles instàncies 
i aquells partits que han de representar la majoria, i que són com els garants de la 
democràcia, aquí, a Catalunya. 

Malgrat que potser, com deia el senyor Carrizosa, el horno no estigui para bo-
llos, nosaltres creiem que necessitem més bollos en aquest cas, i sí que creiem que 
l’Oficina Antifrau ha de ser una de les eines que pugui tenir els recursos que es ne-
cessiten, sobretot per a aquestes tasques de prevenció i d’intervenció prèvia en què 
es puguin donar els casos de corrupció. Creiem que és una inversió que pot preci-
sament estalviar molts diners a les arques públiques, així com en el cas de la Sindi-
catura de Comptes.

Creiem que hem d’avançar cap a aprovar un codi de conducta que no afecti no-
més a diputats i diputades electes, sinó també a directius i alts càrrecs. S’ha d’in-
tervenir clarament en mesures que impedeixin les portes giratòries, el tràfic d’in-
fluències i el tràfic d’interessos, i que tingui un règim sancionador que sigui efectiu. 
Creiem també en el paper que pugui tenir un comitè d’experts independents, que 
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sigui escollit pel Parlament, per vetllar per aquest compliment. Hem d’assegurar in-
dependència, garantint que hi hagi un procés d’accés als càrrecs transparents i meri-
tocràtics de totes les persones que són integrants dels òrgans de control i supervisió 
de les contractacions públiques.

I, finalment, però no menys, creiem que és important –i ens agradaria saber què 
n’opina la seva oficina– que es reguli per evitar que aquelles empreses que tenen 
seus o filials a paradisos fiscals puguin accedir a contractes de l’Administració pú-
blica. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Donaríem, doncs, pas al Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup, per un temps de cinc minuts, té la 
paraula l’il·lustre diputat Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Primer, assenyalar que vinc en substitució del 
diputat Xavier García Albiol. I, evidentment, primer de tot, saludar el director i tot 
el seu equip, i agrair la seva exposició.

Recordo perfectament –jo en aquell moment no hi era en aquest Parlament– 
quan es va anunciar la creació d’aquesta oficina, en un moment en el que ja hi havia, 
tot i que els casos més mediàtics van ser posteriors, però una alarma social al vol-
tant de la corrupció a Catalunya i a la resta d’Espanya, i recordo perfectament també 
que es va traslladar el missatge, que en aquell moment era cert, que estàvem davant 
d’un projecte pioner a Espanya, i que agafava algunes de les millors pràctiques que 
s’havien implementat a Europa. Aquesta va ser la presentació que es va fer en el seu 
moment, i, malauradament, hem de dir que una dècada després, la situació, el pres-
tigi i la legitimitat d’aquesta oficina no s’ajusta a les expectatives que s’havien creat. 
He de dir, en honor a la veritat, que en la immensíssima majoria de les circumstàn-
cies, en absolut atribuïbles a la seva persona, però bé, també he de dir que té vostè 
una oportunitat per legitimar i per donar un impuls a l’oficina, i que, molt em temo, 
que aquesta energia transformadora i d’activitat no ha quedat especialment reflectida 
en la seva intervenció, que ha sigut, bé..., l’agraïm, però que podríem qualificar de 
«plana», sobre l’activitat.

A mi també m’ha sorprès aquest 99 a 5, 99 intervencions, expedients per a l’àm-
bit municipal, 5 de la Generalitat de Catalunya, del seu Govern. En ares, precisa-
ment, a aquest impuls i legitimar, i aquesta oportunitat que té vostè, jo concretaré 
una miqueta més que en algunes intervencions anteriors i li posaré cinc expedients 
que podria obrir i que deixarien el marcador de bàsquet en 99 a 10, que continua 
sent un resultat prou escandalós, però, com a mínim, retallant una miqueta aquest 
99 a 5 inicial.

Podrien vostès obrir expedient sobre el Diplocat. En tindrien per dies i per a 
molta feina, trobarien de tot allà, sapos y culebras, com deia aquell. Podrien obrir 
expedient sobre les actuacions de la Intervenció de la Generalitat amb relació al des-
viament de, suposadament, més de 3 milions d’euros per a l’organització de l’1 d’oc-
tubre. Tercer, podrien obrir expedient per analitzar el desviament de fons d’Afers 
Socials per a la creació de la Hisenda catalana. Podrien, en quart lloc, obrir expe-
dient del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat. Allà també trobarien de tot i tindrien feina per a molts mesos, i en fi, crec 
que podria servir per legitimar perfectament la institució. I, finalment, que aquí 
sí que seria ja per anys, analitzar el que ha fet en els darrers anys l’Àrea de Presi-
dència, en el seu conjunt. Abans he fet esment a algun aspecte concret, però crec 
que trobarien de tot.

És veritat, es comenta que quan s’obre procediment judicial vostès s’aparten, 
però no sempre ha sigut així. Per tant, crec que tenen una oportunitat de donar un 
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impuls a l’Oficina Antifrau i que la gent tingui la percepció que no només serveix 
per a coses concretes, petites, dels ajuntaments, sinó que el Govern de Catalunya, 
que, en fi, ha tingut una corrupció sistemàtica, doncs, la seva Oficina Antifrau ser-
veix per a alguna cosa. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem la paraula, doncs, al Grup d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Gem-
ma Espigares. 

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, bon dia. En primer lloc, evidentment, agrair-li la tasca que ha fet, tant a 
l’oficina, amb el cas de l’informe, com també en la presentació que avui ens han po-
gut presentar. Si bé recordava o recuperava del Canal Parlament la intervenció que 
vostè va fer l’any passat, al 2016, per veure una mica també l’evolució, i ja deia 
que  les dades no eren dolentes però que podien ser millorables, aquest any diu: 
«Han millorat, i tot i així, encara no som excel·lents.» Per tant, queda feina per fer i 
és bo. Tenien l’objectiu de sempre la millora contínua.

Sabem i som molt conscients que l’oficina no té el caire jurisdiccional que alguns 
posaven en dubte, sinó que té una funció més preventiva, i per això, igual que feia 
el director, valorem aquesta tasca de prevenció que fan, i que també ens ha d’ajudar 
que hi hagi casos que ja no passen, per una bona reconducció d’algunes conduc-
tes que en algun moment podrien estar en dubte.

Valorava el compliment de les directrius en el 80 per cent, per tant, és bo també 
quantificar amb aquests indicadors el compliment que van absorbint. En comptes 
de fer una valoració més qualitativa de si creuen que la feina és bona o no, doncs, 
quantificar aquesta feina, i és un element que els valorem.

I, recollint una mica la demanda que feia de més capacitat de l’OAC, d’aquest 
model d’oficina que ha de poder ser més eficient, per tant, evidentment, aquelles ac-
cions que es puguin emprendre i que ajudin a l’eficiència hi podrem anar treballant.

El nostre grup parlamentari, fonamentalment, hi ha tres aspectes que volia desta-
car. El primer és aquesta bústia anonimitzada de la qual ja hem parlat. És innovado-
ra, és de les pioneres a Europa, en aquest cas i, per tant, posar-la en valor. A més a 
més, ens deia algunes dades ja del 2018, aquests 62 casos que s’han rebut i, per tant, 
doncs, és una de les coses que volíem comentar.

En segon lloc, la relació que ha comentat amb els organismes nacionals i interna-
cionals, però també amb la universitat. Ha de ser una bona font de coneixement, de 
coneixement compartit i, sobretot, per poder analitzar també aquestes perspectives i 
aquests resultats que van obtenint. Ha parlat del màster, en concret, i de les jornades 
i congressos, però segur que també es podrà explicar des de la vessant científica els 
avenços que van fent.

I, en tercer lloc, i potser no ha sortit fins ara, és el tema de les xarxes socials. 
Hem vist que també han obert un canal a Youtube, que intenten explicar molt més 
a la població el que fan i al final és pel que som..., segurament, bona part dels que 
estem aquí és per això, perquè s’expliqui també la tasca que fem i què fem amb els 
diners de la gent.

Per tant, destacar aquests tres aspectes. I quant a qüestions que el nostre el nostre 
grup parlamentari es plantejava, en voldríem posar damunt la taula tres. El primer, 
si podria fer una valoració de la tipologia de denunciant. Ens ha sobtat aquest 50 per 
cent de particulars que hi ha, que és la meitat del total de les denúncies i, per tant, si 
pot fer una valoració no tant quantitativa, sinó si creuen que hi ha alguna dada més 
qualitativa per què aquest, o a què atribueixen aquest percentatge. La segona qüestió 
seria si hi ha una correlació entre la tipologia de demandant i el resultat, si el fet que 
sigui un tipus de demandant o un altre acaba d’una manera o una altra l’expedient o 
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la denúncia. I la tercera seria si les denúncies anònimes són més efectives o no que 
les altres denúncies, en funció de qui la presenta.

Amb tot això, som ben conscients de l’esforç que han fet amb els recursos dels 
quals disposen. Aquest grup respecta la seva feina i la de la seva oficina, i no asse-
nyalarà quins són els expedients que han d’obrir o no. Entenem que això queda al 
criteri de l’oficina i de la mateixa població, que pot presentar també aquestes denún-
cies. I, per tant, encoratjar-los a seguir treballant i atents de les respostes que ens 
puguin donar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Moltes gràcies, president. Primer de tot, donar la benvinguda i agraïment al di-
rector de l’oficina i també al director adjunt i tot l’equip que acompanyen, i bàsica-
ment començaríem la intervenció fent la lectura de la missió de l’Oficina Antifrau, 
perquè, si ens creiem la missió de l’oficina, i és el que posa a la pàgina 9 d’aquesta 
memòria, diu el següent: «L’Oficina Antifrau és una institució independent adscrita 
al Parlament.» Si ens creiem això, molta cosa de la que s’ha parlat en alguna inter-
venció, ja no hauria de ser objecte ja ni pràcticament potser de resposta. Per tant, des 
de Junts per Catalunya, atenent que és una institució independent, l’Oficina Anti-
frau..., per tant, doncs, diguem-ne que reconeixem la labor feta durant l’exercici 2017 
amb tota aquesta memòria que vostès expliciten en aquí, en la qual no només ana-
litzen, sinó que també hi ha un caràcter de versemblança i investigació, però també 
ha estat un exercici d’observança en les pràctiques. I en aquest exercici d’observança 
a vegades també hi ha alguna opinió i, per tant, aquí també dona força a aquest ca-
ràcter independent de l’oficina.

Nosaltres diríem que avui per avui l’Oficina Antifrau no és notícia, i això és 
una bona notícia. Per tant, un dels objectius, que era el fet de recuperar el prestigi 
de l’oficina, després del que va passar..., crec que la seva direcció està recuperant el 
prestigi. No només perquè hagi tingut repercussió en altres fòrums, més enllà de la 
pràctica estrictament vinculada al Parlament de Catalunya, sinó perquè creiem que 
és una evidència a efectes pràctics. Que l’Oficina Antifrau no sigui notícia no vol dir 
que la corrupció no continuï sent notícia, i em sembla que està bé que ho puguem 
separar, perquè va arribar un moment en l’històric en el qual els dos nexes d’aquesta 
mateixa frase potser havien estat més junts. 

Per tant, comencem dient que és una bona notícia que l’Oficina Antifrau, avui 
per avui, no sigui notícia. A vegades, quan volem quantificar si hi ha més o menys 
expedients o si hi ha més o menys fets a destacar en una memòria i no sabem si 
10, 200 o 300 és molt o és poc en funció de quina variable, no sé si això ens fem 
un flac favor també a nivell de representants públics i de càrrecs electes i de ges-
tors, al final, públics, no? Perquè estem donant per suposat que, una, que hi ha molt 
més frau del que l’oficina és capaç d’investigar, o, dos, que l’oficina investiga i hi ha 
el frau que hi ha i, per tant, diguem-ne que de vegades no té perquè ser..., la percep-
ció que uns vulguin tenir no és la que a vegades potser acaba sent. 

I jo per això també faig una defensa, en aquest cas, que el fet que els ajuntaments 
tinguin un percentatge més d’incidents del món local..., jo faria una defensa dient-
ho al revés: s’estan fent molt bé les coses a nivell general i, per tant, jo no trobo tan 
estranyes aquestes magnituds que s’exposen a la memòria. Potser perquè els que 
gestionem fons públics i, per tant, tenim capacitat de gestió i, per tant, estem en risc 
permanent i, per tant, també estem en observança permanent, doncs, també tenim 
molt clar el que hem de fer i, per tant, també és una manera de dignificar i represti-
giar la política, la feina del càrrec públic.
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A vegades l’Oficina Antifrau ha estat utilitzada políticament, diguem-ne, entre 
els mateixos polítics. Ha de ser un instrument, no ha de ser una amenaça. I a vegades 
també el fet de dir «us portarem a l’Oficina Antifrau» o «ho denunciarem a l’Ofici-
na Antifrau» ha sigut un recurs, diguem-ne, polític, parlamentari, que per a la gent 
que no sàpiga les competències que té l’Oficina Antifrau li pot semblar que això ja 
ho eleves a un caràcter pràcticament definitori, i al final també, en ser utilitzat polí-
ticament el nom de l’oficina per poder fer controvèrsia política tampoc no ha ajudat 
la mateixa oficina a l’hora de prendre segons quin tipus d’accions. I el que és fort és 
que amb aquestes intervencions, algunes d’avui, es vulgui que l’oficina tingui unes 
competències que no té. I si volem que tingui unes competències i que exerceixi 
unes competències que no té, doncs, com molt bé ha dit vostè, hi pot haver en marxa 
el procés de modificar la Llei de l’Oficina Antifrau, que potser li podrà permetre a 
l’oficina fer unes coses que no pot fer i que a alguns els agradaria que pogués fer, i 
que li demanen que faci. Per tant, em sembla que estem una miqueta aquí amb un 
petit galimaties, eh?

Entenem que el tema de minimitzar riscos –i això que dic ara ho va dir l’any pas-
sat el portaveu de Junts pel Sí, el senyor Corominas, en aquesta mateixa comparei-
xença, en la qual també es van acotar segons quin tipus de tràmits d’intervencions, 
en la qual vam dir això, eh?, el tema del marc competencial, que és un fet que a ve-
gades se li vol atribuir.

És el mateix que ens trobem, a vegades, amb la Sindicatura de Comptes, i molts 
de vostès, diputats, també hi són, a la comissió, que li demanem a la Sindicatura de 
Comptes que tingui una funció per a la qual, realment, no és competent. A vega-
des demanem a diferents organismes independents nomenats pel mateix Parlament, 
que tenen el garant i que quan en parlem tothom reconeix els professionals, tothom 
perfecte, però sempre hi ha la coletilla aquesta, volent dir «però haurien de...». Sí, 
haurien de, si poden, si no poden, no. Per tant, jo els demanaré a vostès explicacions 
sobre competències que vostès avui per avui no poden prestar.

Celebro que en la seva intervenció hagi dit això, que l’OAC vol tenir més com-
petències i, per tant, també, en l’exercici de la seva activitat, vol més competències i 
això voldria dir que estan al dia de l’activitat parlamentària, perquè quan vostè cita 
el conseller Puigneró, conforme es podrien fer diferents mecanismes, doncs, està bé 
que ja ens anticipem de manera preventiva, funció que té l’Oficina Antifrau tam-
bé com a adscrita, doncs, amb aquesta capacitat preventiva de planificació, d’obser-
vança, de veure el que hi ha, poder introduir-hi els diferents paràmetres.

Sí que és veritat que el major índex d’expedients són per tema de contractació 
pública. Diguem-ne que hi ha un altíssim nivell d’expedients de contractació públi-
ca, i és normal que també en aquest punt hi hagi més expedients d’incidència que 
en altres tipus d’incidència, això és claríssim. En segon terme hi ha els conflictes 
d’interès i, en tercer, el tema d’urbanisme. Bé, són els temes molt de gestió, i el tema 
d’incompatibilitats, que a vegades hi ha una línia molt fina i que està bé que puguem 
anar desgranant.

Celebrem el tema de la bústia de denúncies anònimes, tot i que a vegades, bé, po-
dria generar algun dubte, però, bàsicament, jo més que destacar la funció de la bús-
tia de denúncies anònimes, que ja ho veiem bé, el que aniríem més és a fer aquesta 
protecció millor de l’alertador, en general, que permeti que funcionin tots els canals 
de denúncia pertinent, i que un no s’hagi d’amagar per poder denunciar. És un tema 
que, al final, no deixa de ser, a vegades, una contradicció també en si mateixa.

Per tant, dit això, nosaltres entenem que la política de prevenció, de fiscalització 
dels expedients, de la derivació quan convé l’han fet. Vostè ha dit que s’ha fet molt 
bona feina: «Hem treballat molt i hem fet més expedients que mai, hem mantingut 
uns expedients de versemblança de més del 26 per cent..., hem tingut, hem tingut...» 
Dius..., aquesta actuació la podrem valorar el 2000. La vam obrir el 2018, perquè 
aquesta del 2017 és la seva primera anualitat sencera com a cap de l’oficina, per tant, 
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la comparativa de la capacitat, diguem-ne, de treball de l’oficina amb la seva direc-
ció la tindrem en un any seguit, perquè el 2016 no va ser complet. En qualsevol cas, 
això dona a dir que potser els altres anys no s’estava tant per la labor com vostès sí 
que hi estan. I, per tant, l’objectiu principal d’aquest organisme, tal com se li va fer 
el dia que van fer el seu nomenament, un dels objectius, que era recuperar el pres-
tigi de la institució, penso que s’està recuperant, i el fet que l’Oficina Antifrau, avui 
que l’oficina i el seu director no siguin notícia per a nosaltres és una bona notícia, i 
des d’aquí per això també el felicitem per la tasca que ha realitzat en aquest exerci-
ci del 2017.

I una cosa, com a alcalde també em permeto una llicència: ens en fem un fart, 
en el món local, d’avaluar els comptes generals d’exercicis anteriors a la tardor, a 
vegades, vull dir que a vegades aquesta temporalitat de retre comptes de l’anualitat 
anterior o les memòries, diguem-ne que això ja és una cosa que potser sí que hau-
ríem de modificar a tots nivells, perquè a tots se’ns fa difícil, també. A vegades l’ac-
tualitat supera i quan parlem de coses de fa sis mesos ja semblen antigues. Per tant, 
res més, a tall d’exemple.

I una pregunta, que m’ho descuidava, perquè després també ho ha comentat el 
senyor Pedret, el portaveu socialista, perquè després tenim un altre tema d’habili-
tació estatal, després, en el qual es proposa un grup de treball, però bàsicament és: 
l’Oficina Antifrau ha de formar part d’un grup de treball, per exemple –per exem-
ple, eh?–, sobre estudiar el retorn de competències dels habilitats estatals? De cada 
creació de grup de treball d’estudi de competències n’ha de formar part l’Oficina 
Antifrau? Té sentit o no té sentit? En funció del que contesti també el posicionament 
de cara als propers punts també anirà una mica vinculat. D’acord?

Gràcies, bon dia.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al segon torn d’intervenció per part 
del director de l’Oficina Antifrau, per un temps de quinze minuts, encara que la 
Mesa serà flexible ja que hi ha grups parlamentaris que no han esgotat, i és impor-
tant contestar i poder contestar tots els grups. Té la paraula l’excel·lentíssim director 
de l’Oficina Antifrau, senyor Miguel Ángel Gimenez Jubero.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Gràcies, senyor president. Seguiré responent en l’ordre amb què s’han plantejat 
les preguntes. Senyor Carrizosa, vostè ha parlat de la finalitat, però, anant més en-
davant, l’oficina respon a denúncies concretes, denúncies concretes. I vostè ha de 
recordar... No, vostè no ho ha de recordar perquè hi havia una col·lega seva, en la 
intervenció que jo vaig tindre a la ponència de modificació de la llei de l’oficina, 
que vostès havien proposat, i jo ho vaig dir: «Donin vostès les eines normatives que 
considerin oportunes per complir l’objectiu que vostès assignen a l’oficina, i després 
jo podré retre comptes, i seré responsable del que sigui.» Però en la línia que s’ha 
dit ara darrerament, miri, les expectatives que es creen a vegades són diferents a les 
possibilitats que té l’oficina. L’oficina, en aquests moments, tot i que he de dir que té 
una certa autoritas i els ajuntaments estan complint el que s’està dient, o almenys de 
manera raonable, no pot obligar que s’iniciï un expedient. Però, quan nosaltres diem 
«aquest ajuntament o aquest departament tal», quan no hi ha infraccions administra-
tives que siguin sancionables o quan no hi ha delictes, eh? –estic parlant dels infor-
mes raonats o d’altres qüestions–, diem: «Estimem que aquest contracte és nul, però 
vostè ha d’iniciar un expedient», en fi, comissió juridicoassessora, exactament l’inici 
del procés, a vegades no s’inicia. I aquí a la norma segurament falta que hi hagi una 
obligació d’iniciar, de complir el que es diu. No dic de donar la raó a l’opinió que té 
l’oficina, però ha d’estar aquesta...

Mirin, això que no s’ha fet res en relació... Com a conseqüència d’una investi-
gació de l’Oficina Antifrau –li estic explicant un dels assumptes que està aquí–, un 
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departament de la Generalitat revoca parcialment. La presidència de la Generalitat, 
el Departament de Presidència revoca parcialment, per l’import de 118.947 euros la 
subvenció atorgada a una fundació. Això està aquí, està a la relació de... Per tant, 
hi ha..., li diré més, i això no ho posa aquí: inicialment es fa un estudi què passa 
amb les subvencions als mitjans de comunicació a Catalunya, amb caràcter general, 
sense tal. Un estudi, estudi, i s’arriba a unes certes conclusions. Nosaltres estem en 
condicions, d’aquí a final d’any, d’elaborar un informe per presentar al Parlament, 
de la nostra opinió, sense ni més sang ni menys sang, senzillament, la realitat del 
que nosaltres fem la fotografia. I aquí està. Per tant, home, sí que es fan coses amb 
uns i amb uns altres.

És veritat que com que es funciona per denúncia que presenten particulars, la 
distribució en l’àmbit local és la més estesa. Ja voldríem també que hi hagués més 
recursos. Jo no m’atreveixo ara a dir si hi ha més compliment o menys compliment 
en l’àmbit de la Generalitat. No ho sé. Vamos, no ho sé, vull dir que no tinc dades 
per fer afirmacions rotundes. Però aquesta és.

Per no, en fi, donar voltes al mateix. Home, a veure, tenim les competències que 
tenim i tenim les obligacions que tenim, i una de les que tenim és que, en el moment 
que el fiscal agafa un assumpte, nosaltres ens apartem, suspenem. I, miri, home, 
l’1 d’octubre ja m’explicarà vostè si no està judicialitzat en tots els àmbits. Per tant, 
nosaltres, és que aquí no podem fer... Bé, si ho porta el Tribunal Superior no ho por-
tarem nosaltres. Bé, l’oficina té rellevància, però això és francament impossible. Al 
marge d’aspectes d’independència, etcètera, que no és la qüestió que jo li volia plan-
tejar ara. En el tema d’Acció Cultural vostè acaba de fer una denúncia, que constarà 
en les actes d’aquí i que, en tot cas, nosaltres atendrem, amb el que calgui. No és 
cert que no s’hagin fet actuacions en els àmbits de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància, no un, sinó diversos. Alguns ja s’han tramitat i estan en altres autoritats, 
que els tenen ja per tramitar-los, i altres estem en... I aquí, a més a més, li diré que 
l’oficina té un tarannà que el seu director volia aplicar des del primer moment. Quan 
manca un recurs públic no és un problema exclusivament de corrupció de detraure 
una quantitat en recursos públics. Hi ha una persona real, hi ha un home, una dona, 
un nen, qui sigui, que no té aquests recursos per a una funció que hauria de ser, si 
estem parlant de recursos públics. Per tant, hi ha aspectes.

En el tema de la DGAIA, bé, és evident que si alguna cosa està mal feta, això 
tenia algun tipus de repercussió. Per tant, són temes que estem tractant també. 
Això no és competència nostra, però és un efecte de les nostres. Estem tractant-lo 
amb el Síndic de Greuges, que és –com a ell li agrada dir– el síndic de les persones, 
i que per tant aquí s’ha d’agafar tot. I, fins i tot, l’únic que pot coordinar, segura-
ment, i ho farà, finalment és el Ministeri Fiscal, que té unes obligacions, si hi ha una 
mancança econòmica o un frau, però, a més a més, també de posar en valor l’interès 
fonamental del menor, que és el que finalment hi ha.

I en el fons aquí jo no vull estendre’m, perquè segurament se m’escaparà alguna 
opinió personal de caràcter polític que no és oportuna que jo la faci, no per res, sen-
zillament de dir: «Escolta, tenim un problema, i aquest problema s’ha de resoldre. 
Però no tenim un problema derivat d’una cosa, segurament tindrem un problema 
molt més gran.» Per tant, estigui tranquil, que estem fent les investigacions opor-
tunes, algunes concloses ja i enviades a les altres autoritats.

Senyor Pedret, a veure, en la relació amb aquestes plataformes, nosaltres teníem 
moltes més expectatives que com a institució, perquè nosaltres sempre havíem pen-
sat que el problema dels secretaris, o el problema dels interventors, que són els..., en 
fi, que formen part d’aquestes, en determinats tipus d’ajuntaments... I en això tam-
bé té raó, d’ajuntaments n’hi ha molts, hi ha ajuntaments que són molt potents i són 
molt potents els funcionaris que estan allà, i n’hi ha uns altres en què els interventors 
i els secretaris, o el secretari-interventor, que és el que passa moltes vegades, doncs, 
a part que no tingui la formació i que m’alegro molt que sigui la comissió –ara to-
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caré també el tema aquest de la comissió, en el seu cas–..., però que la situació és 
difícil d’explicar. 

Jo el que dic és que com a institució, com a col·legi, nosaltres volíem que tingués-
sim una certa coordinació i que ens plantegéssim problemes. A més, n’hi ha molts, 
alguns que, bé, aquí, no sé..., que afecten els partits polítics. Clar que afecten els 
partits polítics. Encara s’està debatent –bé, hi ha alguna resolució de l’àmbit de l’Au-
diència de Barcelona– què passa amb les subvencions que reben els grups polítics, 
els grups, en aquest cas, municipals, quin és el seu destí, s’han de passar comptes, 
transparència està al darrere de tot... Aquí tenim una pila de coses que efectivament 
han de funcionar, però les que tenen una visió global són aquestes.

Jo dic: «S’han fet coses? Sí, però no se n’han fet suficients, crec que n’hauríem de 
fer...» I no els estic donant la culpa a ells, me l’estic donant també a mi mateix per no 
ser capaç de coordinar aquests aspectes o no haver arribat a un altre...

En el tema dels alertadors, clar que en tenim, sí, sí. A veure, nosaltres, en el mo-
ment en què va sortir, abans que sortissin les diferents proposicions de llei, que ja 
sabíem que s’estava..., que hi havia, en l’àmbit de la societat civil..., que s’estava tre-
ballant això i que amb el grup parlamentari que hi havia aquí també s’estava treba-
llant aquest aspecte –entre altres raons perquè s’havia presentat al Congrés dels Di-
putats, per tant, era lògic que també es presentés d’aquesta manera–, ens vam posar 
a treballar i el nostre treball, que està..., bé, fet no, perquè s’ha de revisar i revisar i 
fer-hi més coses, es compon de tres actuacions, bàsicament. Una és un informe que 
nosaltres adreçarem al Parlament en el qual fem un judici comparatiu del que s’ha 
fet a Europa, de quins són els valors i com tracta els assumptes, conceptes, etcètera, 
el Consell d’Europa, de la directiva, de les recomanacions que es feien al Consell 
d’Europa del grup d’experts, en fi, de les diferents institucions, com es mou això, 
com es tracta això en l’àmbit europeu; com es tracta en un àmbit històric en els que 
estan més avançats en aquests temes, en l’àmbit anglosaxó; com es podrien aplicar, 
en tot cas, els conceptes, en fi, de revisió, que són punters a tot Europa, que són els 
que depenen del País de Gal·les, que són els que són paradigma en tots aquests... Bé, 
totes aquestes coses es presentaran.

Però, a més a més, i estan fetes o almenys embastades, unes al·legacions a una 
proposició de llei i unes altres al·legacions a l’altra proposició de llei. Per tant, tot 
això, ho tindran a la seva disposició quan parlamentàriament s’obrin els camins que 
dona.

El tema de les denúncies anònimes –i vostè ho ha vinculat amb el tema de les 
parts, no? És veritat, aquí tenim una qüestió que no està ben resolta, en el tema de 
les persones que denuncien i que compareixen, però tant els que compareixen i ate-
nent molt els que la seva reputació pot quedar tocada com a conseqüència d’això. 
Perquè clar, nosaltres, com tots, som instrumentalitzats. Hi ha una persona que pre-
senta una denúncia i, a continuació, se’n va a la premsa. «És que he presentat una 
denúncia a l’Oficina Antifrau.» I va allà a la premsa. Sí, clar, aquest, efectivament, 
és un problema, però és un problema que no el podrem resoldre nosaltres.

El que hem de donar efectivament són les garanties. Nosaltres, en aquests mo-
ments, no tenim un procés que s’ajusti al procediment comú de dret administratiu, 
si no és un procés que està a l’oficina, que està definit, però, que, en tot cas, algun 
tipus de procediment és, i efectivament, sigui el que sigui, han d’haver-hi les garan-
ties constitucionals: d’audiència, d’igualtat, etcètera, han d’estar respectades i han 
d’estar incloses allà. I això ho tractem de fer.

Des que jo soc a l’oficina, un primer plantejament a la persona o a la institució a 
la qual s’atribueix algun fet, primer, li posen en coneixement que l’oficina ha obert 
un expedient en aquest sentit, però és evident que no li donem una compareixença 
com si fos una part en un procediment. Per què? Perquè no és un procediment ad-
ministratiu comú ni és un procediment penal, no té, en tot cas... I això està avalat, 
tot i que fos obiter dicta, però està avalat per alguna resolució del Tribunal Superior 
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de Justícia, en l’àmbit administratiu, de Catalunya. Per tant, això s’ha d’aclarir. Jo 
ho vaig demanar, i si vostès repassen les meves intervencions, bé, i el document que 
vaig presentar amb la ponència aquesta, s’adonaran que efectivament jo dic: «Aquí 
hi ha un problema i hem d’aclarir-lo. I hem d’aclarir el tema de la tensió que es pro-
voca entre la transparència, per una banda, i el respecte que s’ha de tenir amb les 
altres persones.» Però a vegades és un tema de decisió política, no de decisió del 
director ni del director. I, per tant, això estaria molt bé tractar-ho amb aquesta ela-
boració de la norma.

La tipologia, perdonin, però és que me l’he menjat. Pàgina 53 del programa, està 
feta. Efectivament, miri, és contractació pública, la primera; funció pública, la se-
gona; urbanisme –que ha baixat molt, però clar, això, si canvia el sistema econòmic, 
o sigui, el cicle, segurament podrem passar a una altra–, i finalment els conflictes 
d’interès. A la pàgina 53 de l’informe ho tenen més detallat.

El nombre de denúncies? Jo, el que vull dir –i això té a veure amb totes les inter-
vencions, amb absolutament totes, les del senyor Carrizosa, com li he parlat abans: 
el problema que té l’oficina és –i això és una cosa que vol evitar amb les compe-
tències en matèria de contractació, de què jo els he parlat i que estàvem tractant i 
que jo explicaré a tots vostès, a tots els grups als quals no els ho he explicat fins a 
aquest moment– que nosaltres voldríem avançar-nos, no hem d’esperar al final, no 
hem d’esperar que algú denunciï. Que nosaltres, si detectem, com hem detectat en 
algun cas, que en aquesta àrea de l’activitat ha creat l’Administració un sistema i hi 
ha una problemàtica, perquè es detecta, que puguem entrar allà a analitzar-la a fons, 
amb competències, les que ens corresponguin, però competències d’accés, sobretot, 
als registres, als registres que són de la Generalitat, perquè si no és impossible que 
nosaltres puguem fer la feina.

He mencionat aquesta que afecta la Generalitat, però tot això ve perquè l’oficina 
agafa, durant ja diferents anys, totes les subvencions que s’havien donat en certs àm-
bits, i aquesta demana la informació, i l’hi dona, la Generalitat, clar que l’hi dona, 
li dona respectuosament tota la informació. I a continuació d’aquí s’examinen. Com 
que no tenim eines informàtiques ni capacitat per fer, el que fem és un mostreig. 
Per tant, no podem generalitzar, perquè no tenim..., metodològicament, no estem 
segurs que aquesta sigui..., o s’hauria de fer d’una altra manera. Però en aquest se-
guiment que fem, aleatori, ens trobem de tot, i alguns en què ens trobem que hi ha 
irregularitats administratives passen a ser denúncies que fa la mateixa oficina, i al-
guna d’elles, doncs, aquí la tenim.

Però al final tot això ens dona una fotografia, segurament no tant definida com 
voldríem, de com s’ha tractat durant molts anys el tema d’aquest tipus de subven-
cions, de control sobre elles, etcètera. I això és el que volem dir nosaltres amb un 
informe, és el que volem, que crec que aquesta també és una de les funcions que 
nosaltres tenim, perquè, home, membres del Parlament..., i és una exigència que el 
Parlament ho sàpiga. Per què? Doncs, perquè implementi les eines normatives que 
siguin per arreglar-ho.

La confiança en l’OAC, la senyora Segovia, bé, ara està substituïda... La confian-
ça, home, jo crec que ha pujat, crec que ha pujat. Ha costat una mica, a vegades era 
d’àmbit intern, la desconfiança. Nosaltres mateixos ho teníem. Penso que donant 
una eina de normalitat, donant explicacions, i, segurament, l’hem de guanyar. El 
que passa és que aquí sempre tenim el mateix problema: si es creen unes expecta-
tives a les quals no es pot donar satisfacció, llavors fracassem. I això, que ho porta 
l’Oficina Antifrau, quan no té competències per portar-ho l’Oficina Antifrau i, per 
tant, no podrà ser una sortida que doni l’Oficina Antifrau, doncs, serà un fracàs, i 
serà un fracàs per a tots.

Contra el senyor De Alfonso. A veure, a part dels procediments penals que es 
van incoar, nosaltres vam fer –i ho he repetit en aquesta seu diverses vegades–, es va 
fer l’informe corresponent. Aquest director, em refereixo a mi, va estar encantat de 
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la vida que la Sindicatura de Comptes obrís una fiscalització sobre l’oficina de l’any 
2015, que s’havia fet i està fet. Ha sortit als mitjans de comunicació. No correspon 
a aquest any perquè això, finalment, triga tant que és el 2018. Jo m’he compromès 
a comparèixer a la comissió corresponent per donar les explicacions que sé, però 
nosaltres hem comparegut al Tribunal de Comptes, on s’ha enviat l’assumpte, com-
pareixem com a part afectada, i demanem, en fi, totes les quantitats que en tot cas 
corresponguin en aquest aspecte.

Algun dels altres, i per fer..., donar explicacions quan nosaltres detectem i hem 
detectat que algun membre de l’oficina que ja no treballava a l’oficina però havia fet, 
en fi, alguna operació que havia donat lloc que se li paguessin unes coses indegudes, 
hem estat els promotors de fer un procés de revisió de les resolucions que s’havien 
dictat anteriorment en aquest sentit, i un rescat amb una quantificació al voltant de 
35.000 o 40.000 euros, demanant i tal. Però no solament això, sinó que això està en 
mans del Ministeri Fiscal i ara està judicialitzat i s’ha obert judici oral. O sigui, per 
tant, d’actuacions se n’han fet, algunes contra aquesta... Perdoni que la miri a vostè, 
però és que era la seva col·lega la que m’havia fet aquesta pregunta.

D’ajuntaments, n’hi ha de tot. Els petits, que no és que vulguin actuar de mala 
fe, sinó que, bé, no tenen més mitjans i se’ls ha de donar una resposta que sigui més 
protectora, diríem, home, afirmant... Sí, doncs, quan un poblet de muntanya rep una 
denúncia que hi ha un senyor, que és el cosí de l’alcalde, que se l’ha contractat per 
treure la neu, nosaltres diem, home, que això no pot ser. En fi, amb el límit..., ho es-
tic frivolitzant ara per no treure feina, però clar, quan diu: «És que solament hi ha 
un tractor», doncs tampoc sabem què fer. Llavors, bé, l’adrecem que vagi al consell 
comarcal, perquè solucioni, en l’àmbit de contractació, aquestes qüestions i tal, però 
no sempre és fàcil.

Ara, n’hi ha uns altres que ens trobem, que són ajuntaments mitjans, en què el 
secretari o l’interventor han fet la seva funció, han marcat el que no es podria fer, 
però després, amb aquest sistema que hi ha de fiscalització, que el ple pot salvar al-
guna de les situacions, doncs, aquí tenim l’assumpte. Nosaltres què fem? Ho envi-
em al Tribunal de Comptes? Doncs, clar, que és el que ens obliga la llei. Ho enviem 
al Tribunal de Comptes i ho enviem a la Sindicatura de Comptes. Perquè nosaltres 
sempre també ho enviem tot a la Sindicatura de Comptes, tot el que sigui...

Per tant, d’ajuntaments, n’hi ha de molts... I la funció d’assessorament, doncs, 
clar que la funció d’assessorament també ens agrada. De fet, en l’àmbit preventiu, si 
nosaltres..., assessorament no vinculant, eh?, perquè el que no podem dir és que l’ofi-
cina..., no som els portadors de la veritat, eh? Nosaltres pensem que s’ha de fer d’una 
manera i expliquem les raons per les quals pensem que s’ha de fer d’una manera.

S’ha parlat aquí de per què no es personava la Generalitat... Bé, jo això ho llegi-
ria d’una altra manera, a part de la personació, que sigui o no sigui: la recuperació 
d’actius –la recuperació d’actius–, no recuperem els diners. Nosaltres no en tenim 
competències, i l’hi posaré molt clar: l’acció que acabo de dir, que hem revisat una 
de les resolucions i l’hem anul·lat i, com a conseqüència d’això, s’ha demanat el re-
torn d’una quantitat de diners, si ens dona la raó finalment el tràmit judicial, que 
espero que així sigui, l’oficina no té cap mecanisme de rescat d’aquesta quantitat, no 
té competències per a això, no pot rebre aquests diners ni exercir accions en aquest 
sentit.

Per tant, és un dels aspectes que nosaltres volíem arreglar també en un futur 
immediat, per resoldre aquestes qüestions. Perquè després la col·laboració, la col-
laboració amb l’Agència Tributària, en fi, això no serà tan important, o sigui, això 
és més fàcil, però en realitat que tinguem nosaltres aquest tipus de competències, 
d’aquesta capacitat.

Bé, en relació amb els partits i a les fundacions de partits, nosaltres vam elaborar 
un informe, que és el que jo vaig presentar al Congrés dels Diputats, i li puc assegu-
rar que, efectivament, aquí hi ha una falta tremenda de gestió sobre aquest assumpte. 
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Però amb el registre de fundacions –ara parlo de tres o quatre anys enrere– que hi 
havia el Departament de Justícia, de fundacions de partits polítics de tot Catalunya 
em sembla que n’hi havia, de registrades, quatre. Codis de conducta o empreses pú-
bliques, que diuen com han d’actuar, això va en la línia del que els deia abans: sí que 
és veritat que –i això ja la nova legislació, la nova normativa ho pot permetre– s’in-
trodueixen criteris que no són estrictament que tenen a veure amb el contracte, sinó, 
diguem-ne, amb el comportament de l’empresa amb altres. 

Les queixes que ens arriben a nosaltres, moltes vegades les petites empreses, és 
que no es compleixen els terminis. Diuen: «Oh, però si això ho diu la llei, ho han de 
complir.» Sí, però clar, si ho complim hem d’anar al contenciós o, en fi, a un depar-
tament civil, triguem dos o tres anys que es resolgui i després no se’ns contracta. Si 
nosaltres poséssim aquesta clàusula en l’àmbit de..., en fi, en les licitacions que es 
fan, etcètera, tot el procés de contractació, estaria aquí.

Bé, projecte pioner? Doncs, clar que ho va ser, i continua sent-ho, i continua 
sent-ho, senyor Fernández, perquè en aquests moments hi ha l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, l’Oficina Antifrau –la denominació no respon exactament a aquesta–, 
però la de València, que està funcionant; la de Madrid, de la ciutat de Madrid, la de 
ciutat de Barcelona, la de Balears, una norma establerta a l’Aragó, però que encara 
no té cap implementació; la de Balears té director, no té res més, director i bolígraf, 
però no té res més, però allà està aquesta, i, home, nosaltres som els que estem en-
davant i marcant exactament els criteris. Jo diria que el 90 per cent de la normativa 
que regula aquest tipus d’institució segueix les pautes que hem fet nosaltres, millo-
rant-les. Ara, en aquests moments, jo ja desitjaria tenir algunes coses de la valenci-
ana, però com l’han modificat..., fins ara. 

Però al final el problema continua sent el mateix. Jo ho he repetit públicament. 
Home, el que manca aquí és un pla general de lluita contra la corrupció a nivell de 
tot Espanya, perquè si no tenim un esquema que hem de treballar és com allò que 
fem moltes vegades, que fem reformes a la casa però com que no hi ha un arquitecte 
que hagi dissenyat tot el conjunt, doncs, hi ha coses que fem un dia i hem de desfer 
el dia següent, perquè no les hem fet correctament, o un les fa d’una manera i un 
altre les fa d’una altra manera. 

Quin és el sistema de lluita contra la corrupció, amb caràcter general, que tenim 
en aquest aspecte? Perquè això és una eina d’estat, això sí que és veritat, el que es 
deia aquí.

Bé, això és el que també s’ha de fer a Catalunya, si es fa el plantejament. Nosal-
tres tenim informes al Cemcord que es van treballar aquí, i amb uns altres que fem. 
Doncs, bé, treballem en aquesta línia.

Directrius universitàries? Pel que la senyora Espigares ho deia. Per referir-me... 
Clar que les eines preventives són les més pròpies nostres, però preventives no vol 
dir que siguin no invasives, però preventives poden ser invasives. Conflicte d’interès: 
vostè no ha complert amb la declaració?, vostè té una sanció. És preventiu, perquè 
no s’ha produït el fet de la corrupció concreta, l’exercici, però en canvi no vol dir 
que no sigui coactiu, també. En aquest sentit, tenim moltes, moltes, moltes... No està 
explorat, no estan explorades encara totes les possibilitats.

Una de les línies de comportament de l’oficina ha estat que si hi havia gent tre-
ballant a la universitat, amb coses interessants, en fi, en les matèries que ens oferien, 
no havíem de gastar recursos propis. És a dir, que una persona de l’oficina, un tècnic 
de l’oficina es posés a estudiar un determinat tema quan hi ha un professor universi-
tari que està treballant en aquesta línia, doncs, el que fem és tenir un àmbit de col·la-
boració amb ells i obtenir-lo, i amb una retroalimentació entre ells i nosaltres, que és 
el que estem intentant fer. Però això passa en l’àmbit penal, en l’àmbit, evidentment, 
del contenciós-administratiu...; però en l’àmbit penal, doncs, segurament, perquè el 
director de l’oficina ha estat jutge penal tota la seva vida, i, per tant, coneix tots els 
penalistes, i com que coneix tots els penalistes, doncs, es relaciona amb ells. Aques-
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ta és la situació. Els de la universitat ics, que sigui: «En què estàs treballant o en què 
esteu treballant en aquest sentit?» I nosaltres els ho oferim i ells ens ho ofereixen. 
L’oferta és retroactiva, també, en aquest sentit.

Tipus de denunciants? Per què són tants particulars? Bé, són particulars perquè 
no podem dir que sigui una altra cosa. O sigui, el que es defineix com sindicat, nos-
altres posem sindicat. El que es defineix com un partit polític, nosaltres posem que 
és partit polític, però el que no es defineix de cap manera, nosaltres no el definim, 
diem que és un ciutadà normal i corrent –segurament deu ser funcionari. Si m’ho 
permeten, hi ha especulacions, ara, en aquests moments, que hi ha denúncies anò-
nimes; amb el llenguatge, jo m’atreviria a dir el que és, amb el llenguatge utilitzat. 
Però, clar, jo no puc posar estadísticament que és un funcionari. Home, han dismi-
nuït els funcionaris, m’atreveixo a dir, i ha pujat el nombre de denúncies anònimes, 
clar, perquè els funcionaris han passat a fer-les anònimes, o almenys un percentatge 
important.

Sí, un segon. La percepció? Bé, moltes de les coses ja les hi he respost i tal. I ha-
bilitats? Hem de repassar novament la llei; siguin conscients de què és el que es vol 
fer en aquest Parlament en l’àmbit d’actuació. Tinguem unes directrius clares i des-
prés veiem com es compleixen les directrius. Pensin –i segurament en això li he de 
donar la raó a algun dels estudiosos d’aquí, de Catalunya, en aquesta matèria– que el 
que no pot ser és que creem una oficina i després li trobem una feina. Hem de trobar 
la feina, saber què volem i llavors, nosaltres serem una eina per a això –nosaltres o 
les que siguin–, perquè al final som una eina per lluitar en una cosa. Però la definició 
global supera les competències i l’abast a què pot arribar l’oficina.

Disculpi, senyor president, que hagi, en fi, superat les seves indicacions. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, director. Ja hi ha hagut algun grup que m’ha demanat la paraula. 
Sí que els demanaré que siguem exhaustius en el temps per repreguntar, puntualit-
zar o aclariments. Seran tres minuts per grup parlamentari, i, en aquest cas ja, tin-
dria la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, i en el seu nom l’il·lustre diputat 
Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero que le diría, señor Gimeno, es que 
usted ha comentado que hace falta denuncia para proceder en algunos temas, y lo 
que exige el artículo 16.1 de la ley es que: «El director o directora de l’Oficina An-
tifrau acorda d’ofici l’inici d’actuacions amb la determinació prèvia de la versem-
blança dels fets o les conductes de què tingui coneixement.» Por tanto, la mera no-
ticia que tenga el director de la Oficina Antifraude, aunque sea a través de la prensa 
de que Acción Cultural lleva recibidos 30 millones para implantar el catalanismo 
en Valencia, y que se pueda leer por la prensa, porque así lo hemos conocido noso-
tros, que se gastan el dinero en comprarse una finca para esta asociación radicada 
fuera de los límites de Cataluña, se compran ahí una finca, que se gastan 350.000 
euros, y usted decía: «Siempre se detrae algo, alguna persona, cuando se usa dinero 
público.» Efectivamente, 329.000 euros cuesta ponerles intérpretes a todos los niños 
sordos de Cataluña, pero se gastan en comprarle una finca a Acció Cultural del País 
Valencià. (Veus de fons.)

Y entonces esto es sabido por los medios, es sabido por los medios que hubo un 
golpe a la democracia el día 1 de octubre del 2017, y los días 6 y 7, y que se empleó 
dinero público, y el sismógrafo de la Oficina Antifraude no detectó el terremoto. El 
sismógrafo no se alteró para nada.

Mire, solamente quería añadirle que denunciamos, nosotros –lo hemos denun-
ciado– cuatro temas aquí de lo que ha ocurrido en Cataluña, que esperamos que se 
abran las actuaciones pertinentes. 
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Y, por último, una única reflexión: cuando en tiempos en que la democracia y 
las instituciones están amenazadas, en tiempos en que no se respetan las leyes, en 
tiempos en que los derechos de ciertas personas no se respetan, es básico que la es-
tructura institucional de un país, de una democracia, responda a los fines para los 
que ha sido creada. La Oficina Antifraude fue creada para unos fines entre los que 
se perseguía el uso indebido de los caudales públicos o el uso de este dinero con 
pérdida de los objetivos de objetividad y neutralidad de las administraciones. Pues, 
si la Oficina Antifraude, y el resto de organismos, de colegios profesionales, de ins-
tituciones, de profesionales, cumple con sus cometidos, entonces una sociedad es 
fuerte y se defiende de los ataques a la democracia.

Los jueces han de hacer la función de los jueces, los fiscales la de los fiscales, y 
los abogados la de abogados, que no se pueden dejar influir por las partes adversas, 
pero es que todos debemos aportar nuestro granito de arena, y yo lo que le pido es 
que con la que está cayendo el sismógrafo de la oficina...

El president

Ha exhaurit el temps, diputat.

Carlos Carrizosa Torres

...debería detectar esos movimientos que ha habido para pagar la fiesta con el 
dinero de todos.

El president

Moltes gràcies, diputat. Pel grup del Partit Socialista de Catalunya, i en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president, ni que sigui brevíssimament per agrair la resposta a les qües-
tions que li havíem plantejat, però també per interessar-nos per una que li havia 
plantejat el portaveu de Junts per Catalunya, atès que, com veurà, hi ha un debat 
sobre la proposta de resolució que tenim després, i ens interessaria que pogués res-
pondre-li el que li ha preguntat el diputat de Junts per Catalunya.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, doncs, la paraula, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula el senyor diputat Alejan-
dro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Molt telegràficament, també, per assenyalar que 
aquí s’ha demanat també, per part del nostre grup, que s’iniciïn algunes investiga-
cions, però no tant pel que s’ha fet, sinó precisament responent a l’esperit de preven-
ció, perquè és que els responsables han manifestat que ho tornaran a fer. Per tant, jo 
crec que ja té vostè tota l’excusa per obrir els procediments que li hem demanat i que 
també han demanat altres grups. Perquè és que, hi insisteixo, de manera reiterada, 
diuen que ho tornaran a fer. Per tant, el convidem a iniciar aquestes investigacions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs... No? Doncs, tornaríem a obrir el torn 
per respondre. Sí que els demanaria ara cinc minuts per respondre a aquests grups 
parlamentaris. Té la paraula...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Molta precisió. Senyor Carrizosa –i jo crec que puc respondre alhora els altres–, 
les funcions de l’oficina són les de l’oficina, i si volem que l’oficina faci una altra 
feina que no és la que li correspon exactament, segurament estarem donant-li el co-
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mençament del final de l’oficina: el començament del final de l’oficina, si s’utilitza 
d’una altra manera. 

No es preocupi, senyor Carrizosa, si l’1 d’octubre, el 6 o el 7 o el dia que sigui, 
hi ha una concreta denúncia que no estigui investigant el jutge, el Tribunal Suprem, 
l’Audiència Nacional o el jutjat ics, o el que sigui, o el Tribunal Superior de Justícia, 
que denuncia una qüestió concreta... No em parli exactament del que diu un diari, 
perquè vostè sap perfectament, perquè vostè ha exercit, que això tradicionalment, 
tots els tribunals, sigui el Suprem o sigui el Tribunal Superior de Justícia, una notí-
cia de premsa no és element suficient per fer-ho, per obrir un expedient judicial. Sí 
que s’ha de dir que sigui una qüestió més clara.

Però una denúncia concreta sobre algunes coses, no una opinió sobre el que s’ha 
fet. En aquests moments, si es dona això, sigui l’1 d’octubre, o sigui el dia que sigui, 
l’oficina l’obrirà, l’obrirà, això no ho discuteixi vostè. Ara, el que no puc admetre és 
que es posi l’oficina com una mena de vigilant d’essències, que no és la funció que 
correspon exactament a l’oficina. La funció que correspon a l’oficina és la que de-
termina la seva llei. I, si fent una actuació que és admesa, i fins i tot es pot entendre 
legítima o no, des d’un punt de vista polític, es realitza algun acte que és contrari a 
la llei, l’oficina també –i és la seva competència– intervindrà. Però, a veure, utilitzar 
l’oficina com una eina que serveix per a tot, doncs, no em sembla oportú.

Vostè ha fet una denúncia i, bé, sembla –ara jo no recordo el nom de la pel·lí-
cula, però– que ens posem abans que es produeixi el fet..., en fi, un trasllat en el 
temps. No recordo exactament el títol de la pel·lícula que plantejava aquesta qüestió. 
(Algú diu: «Minority Report.») Exacte, Minority Report. (L’orador riu.) Aquesta és 
la qüestió. (Remor de veus.)

Sí que és veritat, i perdonin, que m’he oblidat de parlar de per què considerà-
vem..., o quina era la nostra opinió. Home, amb caràcter general, nosaltres no volem 
intervenir en tota la..., sobretot perquè per mantenir precisament la posició d’inde-
pendència convé que estigui... Ara, en una comissió, si és d’estudi i que hi puguem 
participar, el que podem aportar moltes vegades és exactament quina és la proble-
màtica en què es troben, perquè tenim tot un ventall d’experiències, des de l’ajunta-
ment petit fins a l’ajuntament mitjà, amb el secretari-interventor que no és habilitat, 
amb el secretari-interventor que treballa en dos llocs, i que nosaltres llavors sí que 
hem d’intervenir i tal... En fi, un seguit de possibilitats, perquè vostès les sàpiguen. 
Després l’opinió i la decisió serà política i no hi intervindrem, nosaltres, de cap ma-
nera, aquí. Ara, si volen que nosaltres entrem, en aquest sentit, hi entrarem. Si no 
volen que hi entrem, no hi entrarem. Però és més per afegir experiència amb el que 
es dona en aquest cas. Solament és aquesta la qüestió que jo els volia plantejar.

Gràcies.

El president

Bé, agrair al director de l’Oficina Antifrau, i en nom de la Mesa donar-li les grà-
cies per la presentació de la memòria de l’exercici anterior. De la mateixa manera, 
als membres que l’han acompanyat, el senyor Joan Xirau, Òscar Roca, Sara Vidal, 
Lourdes Parramon i Laia Espín. Agrair també als membres de l’oficina que l’han 
acompanyat. I suspendrem, si els sembla, cinc minuts, per poder acomiadar el di-
rector.

Gràcies.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i vuit minuts i es reprèn a un quart d’una del 

migdia i un minut. 
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Proposta de resolució de condemna de les declaracions de persona non 
grata 

250-00007/12

Bé, si els sembla, reprenem la Comissió d’Afers Institucionals, amb el segon 
punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució de condemna de les decla-
racions de persona non grata. Presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i en 
nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa. 

Els agrairia, si ho veuen, abans de començar, diputat, degut al temps i degut a 
que tindrem altres comissions, jo donaré un temps màxim de cinc minuts, no habi-
tual –que donem deu minuts–; també serem permissius si hi ha un excés, però, vull 
dir, tinguem en compte d’anar una mica... Perdó. Tota la legislatura passada, diputat, 
tota la legislatura passada, aquest president va donar deu minuts. És el president qui 
atorga el temps, i en aquest sentit jo crec que sempre el debat ens enriqueix a tots. 
I, per tant, és designació del president el temps que incorpora. De la mateixa manera 
que ara els prego, potser, també degut al temps i que hi ha altres comissions aquesta 
tarda, que si podem ser més acurats.

Sense més premissa, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Bueno, la previa es que disculparán que tendré que abandonar la comisión 
después de este punto para ir a Junta de Portavoces. Solamente quería avisarlo.

La PR que debatimos ahora es una propuesta de resolución de condena de las de-
claraciones de personas non gratas. Llevar este tema a la CAI, pues es, digamos, un 
tema grave, es un tema que a nosotros nos hubiera gustado poder debatir incluso en 
el Pleno del Parlamento, porque supone una práctica que es profundamente injusta 
y profundamente reprobable en nuestro sistema político y democrático. El declarar 
a una persona non grata por parte de una institución supone señalarla y excluirla de 
la comunidad. El expediente de la persona non grata tiene su origen en el derecho 
diplomático, cuando en ciertos países se quería expulsar del país a alguien que se 
consideraba que trabajaba en contra de los intereses de la nación. El que se haga esta 
reminiscencia, el que en ayuntamientos se pretenda nombrar a personas non gratas, 
y hemos tenido varios ejemplos en Cataluña, se hizo, por ejemplo, por parte del al-
calde del Vendrell a la señora Inés Arrimadas y al señor Albert Rivera, pues, supone 
que hay la voluntad por parte de los cargos públicos del municipio de señalar a una 
persona y de hacerlo precisamente como si fuera una enemiga del pueblo, que es 
el origen de esta institución, que como digo, se originó en el derecho internacional 
pero que, aplicada en el interior de una comunidad, significa dividir esa comunidad, 
señalar a una parte de la comunidad como ajenos, como extranjeros, como hosti-
les, como personas que trabajan contra el pueblo. Eso es lo que significa. Cuando el 
alcalde del Vendrell señala a unas determinadas personas por su ideología política 
está proscribiendo a todos aquellos habitantes del municipio del Vendrell que tienen 
esa misma adscripción política.

Por tanto, yo creo que desde el Parlamento toca que nos pronunciemos todos con 
claridad respecto a esta reprobable práctica. Ya lo han hecho los partidos políticos. 
Algunos de ustedes y algunos dirigentes de los partidos políticos separatistas ya 
se han pronunciado en contra de esa práctica. Ahora tienen ustedes ocasión de no 
solamente pronunciarse sino votar. Piensen, pónganse ustedes en el pellejo de las 
personas afectadas por esta exclusión desde una institución. Qué tiene que hacer esa 
persona, tiene que ir al municipio donde le han declarado persona non grata, ¿o no? 
¿Cómo se debe sentir? Debe pensar que puede ser objeto de vituperios, de agresio-
nes, de señalamiento, de exclusión, ¿o no?

Y, por otra parte, cómo deja un cargo público que se apodera del nombre del 
municipio y de su institución a todos los habitantes de esa población cuando lo que 

Fascicle segon
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está haciendo es un acto absolutamente excluyente, hostil y de señalamiento a una 
persona por su ideología. Incluso por la..., digamos, por el demérito que supone para 
eso, para la población, el hecho de que un dirigente político se apropie del nombre 
de la población para excluir a otras personas, incluso por eso, deberíamos reprobar-
lo todos.

Acabo ya diciendo en que consiste lo que vamos a someter a votación. Yo creo 
que todos los grupos de esta comisión pueden votar a favor de esto. Incluso el pun-
to número 1, que ustedes quizás si lo han leído apresuradamente habrán visto que 
hablábamos de la Constitución. Y esto ya les habrá parecido que tienen ustedes 
que votar que no, pero vean que buenos somos los de Ciudadanos que se lo hemos 
redactado de forma que incluso que aquellos que la Constitución les provoca urti-
caria y rechazo pueden votar que sí a este punto, porque aquí solamente se mani-
fiesta el compromiso con los principios y valores recogidos en la Constitución, en el 
Estatuto y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. O sea, 
compromiso con unos principios que una constitución, como la del 1978, revocan 
o reflejan. Y eso seguro que ustedes no tienen que tener ningún rechazo a ese com-
promiso con los principios.

Y segundo, la condena y el rechazo a este tipo de declaraciones de personas non 
gratas. Y tercero, el compromiso para trabajar para que estas prácticas de declarar 
persona non grata que tanto dividen en nuestra sociedad ya de por si suficientemen-
te dividida, que tanto crispan en esta sociedad ya de por si suficientemente crispada 
y que es ese el primer paso para demostrar que ustedes, sobre todo los partidos se-
paratistas que han sido los protagonistas de este tipo de declaraciones, pues, tienen 
también la vocación de hacer unas instituciones neutrales y para todos.

El president

Moltes gràcies, diputat. Aquesta proposta de resolució no té cap esmena pre-
sentada. O sigui, seguirem l’ordre i en aquest sentit té la paraula el Grup del Partit 
Socialista i Units per Avançar, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat 
Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Doncs al Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar li 
sembla pertinent la reflexió al voltant d’aquesta figura que, des del punt de vista ju-
rídic, no té cap contingut, evidentment, no té cap conseqüència jurídica, però sí que 
en té de polítiques i socials. I, per tant, ens sembla que és pertinent fer-ho. 

D’entrada, la primera reflexió que crec que hem de fer és reconèixer que tots els 
grups han caigut, en una ocasió o en una altra, a fer votacions de persones non gra-
tes, fins i tot el grup proposant de la iniciativa –i no ho dic amb intenció d’assenya-
lar– ho ha fet. En el municipi de Badalona, sense anar més lluny. (Veus de fons.) Sí, 
sí, però és una declaració de persona non grata, eh? Per tant, jo crec que la reflexió 
és pertinent.

Com s’ha dit, com s’ha esmentat, és una importació a l’àmbit de la política d’una 
pràctica diplomàtica que crec que cada vegada està més en desús a més, i que com-
porta l’apropiació per part d’una determinada majoria, amb l’aritmètica que sigui 
en cada consistori, d’una mena de voluntat del conjunt de la població, de la ciuta-
dania que viu en un determinat municipi, per declarar que una determinada perso-
na, per raó del que sigui, de les seves idees, del seu comportament, no és grata en 
aquell municipi. Evidentment, això no crec que sigui especialment compatible amb 
els valors del pluralisme que emanen no només de la nostra Constitució sinó també 
dels textos internacionals que l’Estat té signats i ratificats. Per tant, jo crec que con-
vindria fer una reflexió sobre això i convindria posar fi a aquesta pràctica, a aquest 
tipus de votacions. Jo crec que, sens dubte, és una manifestació de voluntat que no 
correspon fer a un ajuntament. 
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Mirin, n’hi ha una altra de menys polèmica, encara que a vegades, amb el temps, 
ho acaben sent, de polèmiques, que és la pràctica de declarar fills predilectes, di-
guem-ne, eh? També acaba comportant sovint problemes polítics, eh? I perquè no 
sempre les figures acaben sent tant de consens com ho eren potser en el moment de 
fer aquesta declaració de fill predilecte. Jo crec que tant en una com en l’altra, però, 
certament, la de non grata amb més urgència, valdria la pena que tots els grups, 
doncs, féssim una reflexió al voltant d’això.

I jo crec que aquesta proposta de resolució que se’ns presenta s’hauria de poder 
votar a favor inclús per unanimitat en aquesta comissió. Perquè, certament, hi ha 
una certa dosi, diguem-ne, de violència en el sentit ampli del terme, que s’exerceix 
sobre la persona a la que es declara non grata i quan aquesta, a més, resulta que és 
representant d’altres per raó de ser regidora, consellera comarcal, diputada, o el que 
sigui, s’està assenyalant amb aquesta persona, també, a tot un seguit de ciutadans i 
ciutadanes d’aquell municipi o de qualsevol altre que poden compartir amb aques-
ta persona una determinada visió de com són les coses, etcètera. I, per tant, jo crec 
que, sent honestos amb els valors de pluralisme que tots diem defensar, hem de re-
conèixer que aquestes declaracions de persona non grata no hi són compatibles, no 
són congruents amb aquest valor de pluralisme. 

Una altra cosa és que, fruit d’una determinada majoria, es pugui reprovar una 
determinada actitud, es pugui manifestar el rebuig a unes determinades declara-
cions, es pugui, diguem-ne, contraargumentar qualsevol declaració o es pugui fer, 
diguem-ne, qualsevol manifestació respecte al que algú ha dit, o ha fet. Però crec 
que, de la mateixa manera que, diguem-ne, un dels principis, crec que inspiradors 
de qualsevol Administració de justícia, o qualsevol sistema de justícia modern, és 
que es pot jutjar algú pel que ha fet, i fins i tot en algunes ocasions pel que ha dit, 
però no pel que és, doncs, jo crec que, en aquest sentit, les declaracions de persona 
non grata són absolutament exorbitants i contràries als principis constitucionals, i, 
en el fons, als principis que inspiren també la Unió Europea i, vaja, el dret interna-
cional en el marc de Nacions Unides.

Per tant, jo crec que més aviat caldria votar a favor d’aquesta proposta de reso-
lució i posar fi a aquesta pràctica, l’hagi fet qui l’hagi fet contra qui l’hagi fet, i que 
no es reprodueixi en el futur.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem el torn de paraula al Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada 
Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. La utilització de les declaracions de persona non grata és una 
declaració simbòlica que s’ha fet en molts llocs, en molts moments per tal de demos-
trar el rebuig davant les accions, comentaris i polítiques de diverses personalitats de 
rellevància pública. És ni més ni menys que una forma d’expressar el rebuig a una 
persona per les seues actuacions que no comporta, en cap moment, ni conseqüèn-
cies legals, ni tampoc cap impediment a aquesta persona, sinó que simplement s’es-
tà expressant el descontentament amb una acció, comentaris, o polítiques d’aquesta 
persona.

El senyor Carrizosa parlava de «vituperis i d’agressions», no té res a veure. La de-
claració de persona non grata amb els vituperis i les agressions, que, òbviament, con-
demnem ara i sempre. El que passa és que Ciutadans, i també ho comentava el dipu-
tat Pedret, torna a demostrar una doble vara de mesurar, perquè ells també mantenen 
aquestes declaracions com a simbòliques i de debat polític, i per això les han utilitzat 
en diverses ocasions. El senyor Pedret comentava, la declaració de Badalona de per-
sona non grata contra Otegi, amb el vot favorable de Ciutadans, però també tenim 
un altre exemple al Consell de Mallorca amb Matteo Salvini, de fa unes setmanes.
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Per tant... Digues? (Algú diu: Matteo Salvini són casos diferents.) Clar, però ales-
hores qui estableix... 

El president

Demanaria... Perdoneu, pregaria que no s’interpel·lessin entre diputats. Crec que 
ha d’acabar la seva exposició. 

Gràcies.

Jéssica Albiach Satorres

No, però ha estat... Sí, sí, però agafe el guant, perquè em comentava el dipu-
tat: «Bé, és que és una persona que fa política i xenòfoba.» I jo li diria... Clar, no? 
Vull dir, aleshores qui estableix el raser? Perquè abans també comentava Carrizo-
sa: «Bueno, es que Otegi es un terrorista.» Aleshores és, en quins casos sí accep-
tem les declaracions de persona non grata i en quins casos no. En els casos en els 
que a nosaltres ens agraden les actuacions que fan, o no? Per tant, vull dir, és que 
és molt subjectiu. Arriba un moment en què si cadascú... Les lleis són flexibles i les 
declaracions encara més. Per tant, si anem a eliminar-les totes, les eliminem totes. 
El que no pot ser és que una vegada més Ciutadans torna a actuar d’una manera hi-
pòcrita amb una doble vara de mesurar, en alguns casos hi dona suport i en altres 
no en dona. 

I, per tot això, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Alejan-
dro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. La veritat és que aquesta qüestió ja va ser valo-
rada en un plenari i, per tant, les motivacions del nostre grup per recolzar aquesta 
proposta ja les vaig traslladar jo mateix en una oportunitat. El que passa és que sí 
que és veritat que algunes de les intervencions anteriors, com a mínim, obren espais 
de reflexió. És veritat. 

És a dir, crec que tot i que hi ha una diferència substancial, i és que el que hem 
viscut a Catalunya, en els darrers anys, és l’aplicació absolutament indiscriminada, 
sistemàtica i massiva d’aquesta figura contra persones simplement per la seva ideo-
logia. Això no té res a veure amb una declaració concreta però puc acceptar, en la 
línia del que deia el senyor Pedret que, bé, doncs, d’una manera o altra totes les for-
macions polítiques ho han fet servir. 

I jo estaria disposat que, si avui s’aprovés això per unanimitat, traslladar a la 
directiva del meu partit que nosaltres no ho tornéssim a plantejar. Ho dic amb tota 
franquesa. I ho dic perquè crec que tindríem una bona oportunitat perquè una de les 
coses que m’he preguntat, sobretot en aquests processos de declaracions massives, 
és que no faltava ningú, de persones non grates, és com era possible que persones 
honorables, i ho dic per la bancada d’allà, doncs, fessin aquestes pràctiques de ma-
nera massiva. Perquè al final és l’estigmatització i la cosificació de companys polí-
tics que simplement pensen diferent.

I això... Perquè moltes vegades el totalitarisme és capaç d’implantar-se. És quan 
una ideologia concreta, en aquest cas seria la construcció nacional, queda per sobre 
de qualsevol altre valor, fins i tot de la dignitat, i fins i tot de la valoració com a és-
ser humà de l’adversari polític. Bé, això ha passat. Però ho dic seriosament, si vostès 
avui aproven això, jo em comprometo a traslladar a la direcció del meu partit no 
tornar a fer servir aquesta figura per part dels nostres grups municipals a Catalunya.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari Repu-
blicà i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Bé, per marcar el posicionament del nostre grup, ens afegiríem una miqueta a la 
reflexió que ens traspassava la senyora Albiach que, realment, amb el plantejament, 
no en el fons perquè sí que compartiríem el que deia el diputat Pedret, o la senyora 
Albiach, que realment a vegades sí que toca un punt de reflexió del perquè i perquè 
s’han instaurat segons quins conceptes i si en cal una revisió. Tanmateix, el que no 
podem acceptar és aquesta diferència d’aplicació, depèn de si em beneficia o no em 
beneficia i de què estem parlant. 

Amb això també em referiria a tota l’exposició que hem sentit del company Car-
rizosa, que penso que, en segons quins termes, per defensar tota l’argumentació de 
persona non grata, quan sentim el terme «separatistes», quan sentim que tot l’ar-
gument és només en aquest terreny és quan nosaltres aquí no hi entrem. Entenem 
aquesta reflexió profunda d’anàlisi de com ho afrontem col·lectivament, però no l’es-
perit, ni molt menys l’exposició de motius que ens ha fet el Partit de Ciutadans.

Per tant, sí que oberts a una reflexió en uns altres termes, no amb els que marca 
aquesta proposta de resolució. Fins i tot amb un procediment de forma, no?, per-
què fins i tot tampoc sabem a què instem i a qui demana Ciutadans que emprengui 
aquests tres punts de la proposició de llei. Ens comunica, no?, que manifestem, però 
tampoc sabem molt bé tècnicament cap a qui ens estem adreçant.

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputada. I tancaríem amb el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Moltes gràcies, senyor president. Bé, com que és una proposta de resolució me-
rament declarativa, si em permeten en faré jo una intervenció purament declarativa. 
I és la següent: des de Junts per Catalunya defensem i defensarem sempre el respecte 
a l’autonomia municipal; des de Junts per Catalunya respectem i defensem i defensa-
rem sempre la llibertat d’expressió; des de Junts per Catalunya defensem i defensarem 
sempre la sobirania dels plens municipals; des de Junts per Catalunya defensem i de-
fensarem sempre que els representants electes puguin expressar, en qualsevol fòrum 
democràtic i de representació, la seva opinió, crítica o posicionament. 

El Parlament de Catalunya no pot ni ingerir, ni instar els ajuntaments allò que no 
competeix a l’aplicació jurídica o administrativa. El Parlament de Catalunya no pot, 
ni ha de limitar als plens municipals la llibertat d’expressió, ni amb mocions, acords 
o declaracions polítiques que emanen dels plens municipals. La representació dels 
plens municipals no és neutral, és política. I no deixarem que ningú, de manera ten-
denciosa, vulgui atacar la nostra sobirania i llibertat política. Més enllà de compar-
tir o no aquestes pràctiques no podem, des del Parlament, privar, prohibir, ni limitar 
la llibertat dels càrrecs electes al nostre país. 

I, per tant, acabo, com he començat també a nivell declaratiu, des de Junts per 
Catalunya no participarem de l’estratègia de Ciutadans de dibuixar un relat fals en 
termes de convivència al nostre país. Per tant, el nostre rebuig també en aquesta 
proposició. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a la votació. 
Vots a favor de la proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
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Queda rebutjada per 11 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Ca-
talunya, Grup Republicà i Catalunya en Comú Podem, i 9 vots a favor del Partit de 
Ciutadans, Partit Socialista i Partit Popular.

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la 
Presidència

250-00026/12

Passaríem, doncs, al tercer punt de l’ordre del dia que és la Proposta de resolució 
sobre les subvencions del Departament de Presidència, presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Sonia 
Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. A Catalunya fa anys que la 
Generalitat dedica zero euros a l’educació de zero a tres anys. Tenim treballadors 
del centre per a la normalització lingüística i dels museus treballant en condicions 
precàries, però per a això la Generalitat no troba mai diners. Per al que sí que troba 
la Generalitat diners és per regalar-ne a altres comunitats autònomes i fins i tot a un 
altre país.

Comencem per la Comunitat Valenciana, perquè és el cas més escandalós. Hem 
demanat dades i només ens n’han donat des del 2013, tot i que nosaltres n’hem pogut 
aconseguir d’altres. I, des del 2013, la Generalitat ha regalat a la Comunitat Valen-
ciana, cada any, al voltant de 700.000 euros per pagar el crèdit hipotecari d’un edi-
fici i per a les activitats d’Acció Cultural del País Valencià. Quan s’acabi la hipoteca 
el 2023, la Generalitat haurà regalat 8 milions d’euros perquè, a més, van comprar 
aquest edifici i es van encarregar de la seva rehabilitació. No entenem gairebé per 
què els catalans ens hem de fer càrrec de comprar un edifici a una altra comunitat 
autònoma i, a més, haver de fer-nos càrrec de la seva reforma. Però és que a més, 
des del 2011, a banda de la hipoteca, han regalat 2 milions d’euros a aquesta asso-
ciació, segons el pressupost del darrer any –cito literalment– «per a la promoció del 
valencià».

La veritat és que no entenem que es dediquin 2 milions per a la promoció del 
valencià, al mateix temps que es té en situacions precàries els treballadors del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística. En total, des de finals dels noranta fins ara, 
Catalunya ha regalat 30 milions d’euros a aquesta associació per fomentar el panca-
talanisme a la Comunitat Valenciana.

Ahir ens vam trobar una mare absolutament trencada del dolor per la situació en 
què està el seu fill que és sord, i d’altres alumnes sords, aquí, a Catalunya, i aquest 
problema, aquesta manca d’atenció que tenen els alumnes catalans es podria ar-
reglar amb 339.000 euros. Com és possible que no tinguem 300.000 euros per als 
alumnes sords catalans i cada any puguem regalar 350.000 euros a una hipoteca 
d’un edifici que està en una altra comunitat autònoma? Jo, la veritat és que no ho 
puc entendre. I no em vinguin que és per a la promoció del català, que, per cert, el 
pressupost posa valencià, concepte que també és correcte, però, quin benefici té per 
al català pagar un edifici? De veritat que les llengües es promocionen pagant edifi-
cis? Jo la veritat, que soc filòloga, i no entenc aquest concepte.

A més, cada any regalem al voltant de 60 mil euros a l’Obra Cultural Balear i 
uns 400.000 euros a França perquè els dediqui a l’Escola Bressola. Què passa, que 
la comunitat francesa no té diners per a la promoció d’una llengua que també és del 
seu país? Menys mal que després és Espanya qui maltracta les llengües. És evident 
que ha de ser la Comunitat Valenciana, que ha de ser Balears i que ha de ser Fran-
ça qui es faci càrrec de la promoció del català amb els seus recursos, no dels recur-
sos dels catalans, que els estem manllevant d’altres necessitats. 
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És per això que nosaltres demanem a aquesta proposta de resolució que aquests 
diners que es regalen a altres comunitats autònomes i a un altre país es dediquin, 
doncs, a l’escola bressol, que hi insisteixo: zero euros a l’educació de zero a tres 
anys, aquí, a Catalunya, i han de ser les famílies qui ho han de pagar; que es dedi-
quin que els treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística o dels mu-
seus treballin amb condicions dignes. Crec que és tant de sentit comú, que espero 
que tots aquests partits que avui ens acompanyen hi votin a favor; si no, serà molt 
difícil explicar als catalans per què no s’atenen les seves necessitats, mentre es rega-
len els diners a altres comunitats autònomes.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Aquesta proposta de resolució ha tingut, dos grups 
parlamentaris que han presentat esmenes. Començaríem pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula la iI·lustre diputada Anna 
Tarres, de Junts per Catalunya i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre dipu-
tada Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Així és, hem presentat esmenes juntament amb Esquerra Re-
publicana, que no han estat acceptades per Ciutadans, pel Grup de Ciutadans i, per 
tant, votarem en contra d’aquesta PR. 

I votem en contra d’aquesta PR, senyora Sierra, perquè no reflecteix la realitat que 
vostè i el seu Grup Parlamentari descriuen. Una vegada més el seu partit fomenta l’en-
frontament civil a través de l’ús del català i de la immersió lingüística. El seu objec-
tiu és mantenir aquest fals conflicte sobre la llengua, aquesta vegada amb els ajuts i 
subvencions als territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.

Pel que fa al punt 1, vostè sap que les polítiques de foment de la Generalitat de 
Catalunya estan orientades, entre altres finalitats, a les necessitats socials, educati-
ves, econòmiques i culturals dels ciutadans d’acord amb el que estableix l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i la Llei 1/1998, de política lingüística, i, en cap cas, la 
seva finalitat és crear xarxes clientelars fora de Catalunya.

Pel que fa als punts 2 i 3, a l’exposició de motius, vostè diu que, segons consta 
al DOGC número, 7346, del 07/04/17, la Generalitat va destinar el segon semestre 
del 2016, 1.319.204 euros a l’Acció Cultural del País Valencià. Aquesta quantitat és 
la suma de 259.602 euros, dues vegades. Haurien de saber que, segons la resolució 
de Presidència 729/2017, del 27 de març, es va publicar per error que l’entitat Acció 
Cultural del País Valencià havia rebut aquests 659.602 euros per diverses activitats 
culturals durant aquest any 2016, quan en realitat l’import d’aquesta subvenció va 
ser de 280.000. Per al seu coneixement, aquest error es va corregir a la correcció de 
dades publicades al DOGC, del passat 27 de juliol de 2017. 

Per tant, els demano que siguin un pèl més curosos amb els números. I una vega-
da més no facin demagògia amb dades incompletes, no contrastades, perquè només 
creen confusió i provocació. Si és del seu interès, les activitats subvencionades amb 
aquests 280.000 euros les pot trobar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
al número 544, del 27 d’octubre de 2017, a la pàgina 48.

Quan parlem de l’immoble El Siglo, aquest va ser adquirit per les entitats Acció 
Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, amb la 
intenció de disposar d’un immoble que pogués ser alhora seu social i un espai on 
organitzar i presentar les diverses activitats de promoció de les relacions entre ter-
ritoris de parla catalana. 

La subvenció de la Generalitat de 659.602 euros el 2016 ve motivada perquè es 
tracta d’un centre cultural on les entitats beneficiàries, abans esmentades, duen a 
terme activitats de promoció de les relacions entre els territoris de parla catalana en 
l’àmbit social, cultural, professional, acadèmic, econòmic i municipal.
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Pel que fa a les subvencions a la Fundació Escola Valenciana, l’Obra Cultural 
Balear, l’Associació Amics de la Bressola i les publicacions d’altres comunitats autò-
nomes, totes aquestes entitats a què fa referència la proposta de resolució, tenen una 
tasca remarcable en la defensa i foment de la llengua catalana en altres territoris que 
formen part del domini lingüístic. En aquest sentit, la llengua catalana és un patri-
moni compartit amb Andorra, la Franja, Catalunya Nord, Illes Balears, País Valen-
cià i la ciutat de l’Alguer, a Sardenya. I tota política de protecció de normalització 
ha de tenir en consideració el conjunt del domini lingüístic, ja que la situació de la 
llengua en un dels territoris incideix en l’estat general de l’idioma.

La competència del Departament de Presidència a la concessió d’aquestes sub-
vencions es fonamenta en: u, l’article 24.1.b, del Decret 266/2016, del 5 de juliol, de 
reestructuració del Departament de la Presidència, que estableix que «correspon al 
departament participar en les iniciatives del Govern que tingui com a objectiu im-
pulsar i coordinar les polítiques transversals de la Generalitat». Dos, l’article 5.1.b 
del Decret 266/2016, que «atorga a la secretaria general les funcions de coordi-
nar les actuacions dels governs que es desenvolupin en altres territoris de llengua i 
cultura comunes». Tres, els articles 6,12 i 50 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
que fan referència a l’actuació de la Generalitat de Catalunya en el foment i difusió 
del català en aquells territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Ca-
talunya. Quatre, com hem dit la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, 
estableix també que «la Generalitat ha de fomentar la relació i l’intercanvi cultural 
entre territoris i comunitats de parla catalana per a la promoció, el coneixement i 
l’ús de la llengua catalana».

Per tant, no es pot prescindir de la realitat i la visió i consideració del conjunt 
total de l’àrea geogràfica de la llengua. En aquest sentit cal recordar l’article 100.b 
de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la CELROM, que es-
tableix com a principis de la carta «el respecte de l’àrea geogràfica de cada llengua 
regional o minoritària de manera que s’assegurin que les divisions administratives 
ja existents o noves no constitueixin cap obstacle a la promoció d’aquesta llengua re-
gional o minoritària». Cal dir que la CELROM va ser subscrita, en la seva totalitat, i 
ratificada per l’Estat espanyol el 2 de febrer de 2001, al BOE, 222, de 15 de setembre 
del mateix any, després d’haver estat aprovada pel Congrés i Senat espanyols. Per 
aquest motiu, els preceptes de la carta formen part de l’ordenament jurídic de l’Estat 
i cal donar-hi compliment. 

Per acabar d’arrodonir-ho, ahir a la tarda, al Congreso, es va debatre la presa 
en consideració de la proposició de llei de Ciutadans on diu: «Proposición de ley 
de garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin dis-
criminación por razones lingüísticas.» L’article 4 d’aquesta proposició de llei diu el 
següent: «Cláusula de antidiscriminación. Se considerará discriminatoria cualquier 
disposición o medida adoptada por una administración en relación con el personal a 
su servicio que forme parte del ámbito de aplicación de esta ley, que suponga que el 
conocimiento de una lengua cooficial es un requisito para el acceso o la promoción 
en el empleo público. Igualmente, se considerará discriminatoria la valoración des-
proporcionada del conocimiento lingüístico como un mérito, sin atender a la reali-
dad social del conocimiento de la lengua en la comunidad autónoma.» En resum...

El president

Diputada, ha exhaurit el temps. Vagi acabant.

Anna Tarrés i Campà

Vaig acabant. En resum, pretenen treure el requisit del català per accedir a la 
funció pública. En fi, aquest és un exemple més de la seva obsessió per voler aniqui-
lar el català com a llengua oficial del nostre país.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, i en nom d’aquest... (Veus de fons.) Perdó, d’Esquerra Republicana, el Grup 
Republicà, i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Subscriuríem moltes de les paraules que ha dit la diputada 
de Junts per Catalunya, sobretot emmarcant-les en la legislació actual, per tant, no 
ho repetiríem. Sí que faríem esment, una miqueta, del contingut, no? Entenem que 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els articles 6, 12 i 50, ho tornem a recordar, 
preveuen «l’actuació de la Generalitat de Catalunya en el foment i difusió del català 
respecte als territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.» 
I aquí és on nosaltres posaríem probablement el fons d’aquest debat.

Senyora Sierra, penso que ens difereix una miqueta com ens ho plantegem: és en 
l’estima pel català, és per l’estima de la cultura, és per l’estima de la difusió, és què 
podem fer entre tots per, amb frescor, amb imaginació, enriquir la cultura; entenem 
en fer cultura, en viure cultura, en compartir cultura, en exportar cultura. Per tant, 
això és el català, és la manera de fer dels catalans i és obrir-nos; és obrir-nos a la 
resta de comunitats que comparteixen molts valors amb nosaltres. 

Per tant, entenem que forma part del contingut de l’Estatut que realment cuidem 
la riquesa cultural i part d’aquesta riquesa cultural és el català, que compartim amb 
els nostres veïns del País Valencià, amb els nostres veïns de França. Per tant, entre 
tots el que fem és estimar la cultura, és enriquir la cultura i fer cultura.

Per una altra part, tampoc entenem alguns plantejaments com «no em vinguin 
dient que»; entenem el que dèiem: frescor, estimació, riquesa, per tot aquest patri-
moni cultural. Tanmateix, jo, hi ha hagut un moment que m’he confós, perquè ja és 
el segon o el tercer cop que ho sento. Jo no sé si estem parlant ara de les subvencions 
al País Valencià, si estem parlant ara de les subvencions a gent, com els sords, que 
tenen una problemàtica molt concreta; no sé si estem parlant ara dels funcionaris 
dels museus... Per tant, a mi també m’agradaria una miqueta concretar a vegades de 
què parlem i no fer-ne populisme. Hem de ser una mica més seriosos, hem de tenir 
una mirada més àmplia, més generosa, de respecte, fins i tot, amb alguns col·lectius 
que el seu dia a dia és complicat i als que tenim nosaltres l’obligació de buscar-los 
solucions; seriositat en els plantejaments que requereixen pressupostos.

I, sobretot, jo no entenc una comissió on, amb una PR, amb un garbuix de molts 
conceptes –sords, cultura, llengua– estiguem parlant o posin al nivell de qui es me-
reix més una dotació pressupostària. Siguem seriosos: quan hàgim de parlar de la 
dotació pressupostària de les subvencions per a la promoció de la llengua, parlem 
d’això, analitzem-ho. Quan hàgim de parlar de la promoció i com atenem col·lec-
tius com el de sords i com atenem les seves necessitats, parlem-ne, analitzem-ho, 
busquem-los, però això no és una lluita de qui és mereix més què. És una lluita i 
un treball, penso que inherent al que hem de fer com a parlamentaris, de trobar so-
lucions perquè tot això millori, però mai portant-ho al nivell de confrontació d’uns 
col·lectius amb altres.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la il·lustre diputada... (Veus de fons.) Ah, 
perdona, no. (Veus de fons.) Perdoneu un moment. (Pausa.)

Perdoneu. Seguirem l’ordre. En nom del Partit Socialista - Junts per Avançar, té 
la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. No és la meva intenció discutir amb això sobre aquestes qües-
tions amb la Mesa, però en altres comissions he vist que el torn de rèplica a les es-
menes es produïa abans de que parlessin la resta de grups, però, vaja, no hi ha cap 
inconvenient a intervenir ara.

El president

La legislatura passada, sí, té raó, hi havia una altra dinàmica.

Ferran Pedret i Santos

Molt bé.

El president

Jo he tingut avui un canvi de lletrat en aquest sentit. (Rialles.) El lletrat m’indica 
i jo soc molt curós amb el que marca el lletrat. Senyor Pedret, té la paraula.

Ferran Pedret i Santos

Cap problema, ja li ho dic, no... Bé, en qualsevol cas, jo crec que el debat produït 
fins al moment sí que ha ajudat, com a mínim, a aclarir alguns termes del debat. 
La mateixa proposta de resolució que es presenta no ho pretén, però s’ha argumen-
tat en contra en aquest sentit. Diguem-ne, no estem discutint una qüestió de lega-
litat d’aquest tipus de subvencions o d’ajudes; l’empara i el marc legal estan clars 
i formen part d’un tipus de subvencions o d’accions –per no considerar només les 
subvencions– en la persecució d’una política pública que troba el seu reflex en di-
verses normes de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i, per tant, del que estem 
discutint és d’una qüestió d’oportunitat política, eh?, és a dir, hi ha una discrepàn-
cia del grup proposant respecte a la dedicació de determinats fons públics a aquesta 
política pública, a la persecució d’uns determinats objectius i no d’uns altres, que 
prioritza i posa en la seva proposta de resolució. Jo crec que, en aquest sentit, s’anti-
cipa, almenys fraccionadament, un debat que hauríem de poder tenir aviat, que és el 
debat pressupostari, en el que cada grup ha d’indicar, efectivament, quines són les 
seves prioritats. I, des d’aquest punt de vista, bé, podria ser discutible cadascuna de 
les qüestions que es plantegen.

El que no veiem com a grup parlamentari és, diguem-ne, la connexió directa que 
s’estableix entre el cessament d’unes determinades subvencions i la pretensió que 
es dediquin aquests recursos d’una manera finalista a una necessitat en concret. El 
nostre grup parlamentari, respecte a pràcticament cadascuna de les necessitats que 
posa de relleu Ciutadans, ha presentat propostes pròpies o ha insistit en els debats 
pressupostaris anteriors sobre les mancances i les necessitats de cadascun d’aquests 
grups, des del Consorci per a la Normalització Lingüística, passant per les qüestions 
que tenen, diguem-ne, una connotació potser més directament social. Però no ens 
sembla que sigui la manera de plantejar-ho la que fa aquesta proposta de resolució. 
I sigui dit amb tot el respecte cap a l’estratègia de cada grup parlamentari, cap a les 
opinions i posicionaments de cadascú, nosaltres trobem que té quelcom de roí –per 
dir-ho com ho dirien els del sud, els veïns del sud– plantejar aquesta contraposició 
entre la promoció de la cultura i la llengua catalana amb les necessitats, certament 
peremptòries, de les persones sordes, no?, al nostre país. Jo crec que cal atendre to-
tes dues.

I, a més, hem d’estar radicalment en contra, com ho estem quan aquest argument 
s’esgrimeix des de les files del nacionalisme català, de l’argument del tipus fiscal so-
biranista, eh? Com pot ser que vostès donin diners a la promoció del català al País 
Valencià o a les Balears, o fins i tot a les Bressola franceses quan aquí hi ha necessi-
tats? Bé, aquest argument l’hem sentit, i l’hem sentit en boca dels dirigents naciona-
listes catalans i és fiscalsobiranisme, amb el qual no estem d’acord, ho digui la dreta 
austríaca, ho digui la dreta populista neerlandesa, o ho digui ara, curiosament, en un 
gir dels esdeveniments certament sorprenent, el Grup de Ciutadans.
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Nosaltres estem a favor que es cobreixin les necessitats socials dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya, òbviament, i volem, per això, que hi hagi unes millors po-
lítiques i una millor gestió dels recursos, però no ens sembla que això sigui incom-
patible amb la persecució dels objectius, de polítiques públiques legítimes, amb em-
para legal, com són el que en aquest cas estem discutint. I podríem discutir, doncs, 
projecte per projecte subvencionat, demanar la informació de cada expedient, veure 
si les subvencions estan realment, diguem-ne, ben justificades, si realment cal tant 
import, o podem entrar al detall que sigui necessari, però no ens sembla que el plan-
tejament sigui compartible.

Nosaltres no el podem compartir, un argument del tipus fiscal sobiranista o una 
manera de presentar les coses que, en el fons, ens situa en un fangar, que és allò: 
vota en contra d’això i així podrem dir que els negues els diners als pobres nens 
sords que els necessiten. Em sembla realment roí i, per tant, no entraré en aquest joc.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem la paraula al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Jéssica 
Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Per la part nostra, clar que volem i clar que creiem que s’han 
de millorar les condicions laborals de les persones que estan treballant en el Consor-
ci de Normalització Lingüística. I clar que creiem que és obligació del departament 
posar-hi els tres-cents cinquanta mil euros que costa que els nens i les nenes sordes 
a les escoles tinguin un intèrpret de signes. En això no dubtem.

Però creiem que una cosa no treu l’altra i creiem que cal continuar amb les po-
lítiques de foment de la llengua catalana en tots aquells territoris de parla catalana. 
I no veiem la necessitat de canviar aquestes polítiques. I ja, si m’ho permeten, en un 
nivell més personal, particularment com a valenciana, jo no podria estar més que 
agraïda per les subvencions que han rebut les entitats culturals valencianes, princi-
palment en l’època més fosca, més corrupta i més recentralitzadora del Partit Popu-
lar, perquè són les que ens han permès seguir defensant i seguir, bé, lluitant per la 
defensa de les nostres tradicions, la nostra llengua i la nostra cultura.

Jo crec que Ciutadans el que està fent, i ho veiem cada dia, és arremetre cada 
vegada que té oportunitat en contra de la llengua i la tradició catalana. Ho estem ve-
ient avui aquí, ho vam veure ahir al Congrés, quan volia acabar amb el requisit del 
català per al personal funcionari. Sembla que ens volen uniformes, que ens volen 
homogeneïtzades, que no vol que existeixi el català ni la cultura catalana, i per tot 
això nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la il·lustre diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies. La veritat és que després de sentir aquesta acurada i amena ex-
posició que han fet de les seves esmenes els partits de Govern, no m’ha quedat clar 
com es promociona el català comprant un edifici. Esperava que m’ho explicarien 
però la veritat és que m’he quedat amb el dubte.

D’altra banda, s’han llegit la PR? De veritat? Si demanem que es destinin els 
diners al Consorci per a la Normalització Lingüística. Vostès saben a què es dedica, 
el Consorci per a la Normalització Lingüística? Si no ho saben, els ho explico: a la 
promoció, a l’ensenyament i a la difusió del català –del català–, que és una de les 
meves llengües i que m’he dedicat a estudiar a la universitat i que m’estimo perquè 
és una de les meves llengües, com ens estimem tots els de Ciutadans. Deixin d’in-
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ventar-se coses perquè no poden justificar que es regalin 30 milions d’euros a una 
xarxa clientelar.

Sí, han pogut arreglar una cosa al DOGC, precisament després de que nosaltres 
presentéssim aquesta proposta de resolució, precisament, després que nosaltres pre-
sentéssim una bateria de preguntes. (Remor de veus.) Per què?, sí...

El president

Demanaria silenci i que es posicionés la diputada lliurement sobre les esmenes.

Sonia Sierra Infante

Sí, sembla que aquí la llibertat d’expressió no agrada gaire i no em deixa que 
pugui contestar i arribar a les esmenes. (Remor de veus.) Sembla que no els agrada 
gaire el que els estava dient.

Bé, per què no acceptem les esmenes? Perquè és evident que nosaltres no volem 
que aquests diners continuïn alimentant una xarxa clientelar. Perquè no volem que, 
precisament, les persones que el 6 i el 7 de setembre es van carregar l’Estatut d’au-
tonomia, facin servir ara l’Estatut d’autonomia com a excusa per seguir fomentant 
la seva xarxa clientelar, perquè nosaltres seguirem lluitant per la igualtat de tots els 
ciutadans.

Que, per cert, jo no els he cridat l’atenció quan vostès s’han dedicat a parlar 
d’una proposició de llei que es va portar ahir al Congrés. I, sí, n’estem molt orgullo-
sos; estem molt orgullosos de treballar per la igualtat dels drets de tots els ciutadans, 
i ho continuarem fent. Per molt que ens insultin, per molt que no els agradi, nosaltres 
continuarem amb aquesta lluita i continuarem reivindicant que es destinin els diners 
a allò que és necessari.

I si he parlat avui dels nens sords, que no és a la PR, que no és ni a l’exposició de 
motius ni a la part resolutiva, és perquè ahir aquests dos grups van negar tres-cents 
mil euros als nens sords de Catalunya, mentre es dediquen cada any milions a rega-
lar a altres comunitats autònomes.

El president

Diputada, ha exhaurit el temps.

Sonia Sierra Infante

I ja, i sí, ja per acabar, han dit que és una qüestió..., és clar, hem de fomentar el 
català a tots els territoris. Per aquesta regla de tres, la Comunitat Valenciana, Bale-
ars i França també ens regalen diners, no? O és que això és colonialisme lingüístic...

El president

Diputada.

Sonia Sierra Infante

i som la metròpoli i la resta són les colònies?
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, la proposta de resolució a votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots en contra, poden aixecar un altre cop? (Remor de veus.)
Queda rebutjada la proposta de resolució per 13 vots en contra de Junts per Ca-

talunya, Partit Republicà, Catalunya Sí Podem i el Partit Socialista. Vots a favor, 6 
vots a favor, del Partit Parlamentari de Ciutadans.
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Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari d’habilitació 
estatal

250-00072/12

Passaríem, doncs, al punt 4 de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució 
sobre la falta de personal funcionari d’habilitació estatal, presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista i Units per Avançar, i en nom d’aquest grup, té la paraula la il-
lustre diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bé, com tots saben, la funció del control financer de les en-
titats locals està reservada als interventors amb habilitació de caràcter estatal. El 
control financer és essencial per a l’adequada presentació de la informació finance-
ra, també del compliment de les normes i les directrius, i així com la intervenció 
de la funció comptable, financera i pressupostària i el control intern de la inspecció i 
la comptabilitat dels ens dependents.

La Sindicatura de Comptes, de fet, ja ha alertat en seu parlamentària de la falta 
de personal habilitat estatal en els diferents organismes analitzats, així com les defi-
ciències de la cobertura d’aquestes figures cabdals de les administracions públiques. 
I m’agradaria recordar que el 2016 molts ajuntaments van rebre una carta del De-
partament de Governació que els deia que regularitzessin la figura del tresorer amb 
un funcionari d’habilitació de caràcter estatal. Si la situació a nivell de cobertura de 
la plaça d’intervenció ja era complicada, es poden imaginar que, amb l’obligació 
de cobrir la plaça de tresoreria amb un habilitat nacional, ha fet que sigui gairebé 
impossible que en els ajuntaments mitjans i petits, amb pressupostos molt ajustats, 
es pugui fer la cobertura de places de personal habilitat estatal.

La manca d’aquest personal habilitat ha generat una escalada de remuneració 
d’aquests professionals que no poden assumir els ajuntaments amb pressupostos pe-
tits. Jo m’atreviria a dir que fins i tot hem entrat en una roda de puja de preus al mi-
llor postor, no? La gran demanda i la poca oferta fa que trobar aquesta figura sigui 
missió impossible, i així ho podrien reiterar molts ajuntaments petits que es troben 
en aquestes situacions. Qui té més pressupost és qui s’endú el professional més qua-
lificat amb més facilitat. I, per tant, els ajuntaments més petits veuen, amb impotèn-
cia, que no els poden ajudar.

De fet, aquí, en aquest Parlament, en una moció, la 47/11, del Parlament de Ca-
talunya sobre el món local, aprovada el 30 de juny del 2016, és a dir, fa dos anys, 
impulsà, mentre el Parlament no aprovés una llei de governs locals, la creació d’un 
grup de treball entre la Generalitat, l’Estat, les entitats municipalistes i els profes-
sionals per adoptar mesures que garanteixin la seguretat jurídica i la bona gestió 
econòmica dels ajuntaments, i facilitar, d’altra banda, les alternatives de falta de 
personal funcionari d’habilitació estatal. I, de fet, no va ser l’única moció que es va 
aprovar. Es va aprovar també una resolució, la 637/11, del Parlament, sobre els go-
verns i les finances locals, aprovada només fa un any en aquest Parlament.

Tot i així, no s’ha constituït aquest grup de treball. Malgrat que es va aprovar, no 
s’ha constituït. I, per tant, deixi’m dir una cosa que m’ha fet certa gràcia, i és que hi 
hagi consideracions del Grup Republicà i de Junts per Catalunya que ens demanin 
que no es faci en un mes i, sinó que es faci en tres mesos aquest grup de treball quan 
ja es va aprovar..., ja es va aprovar, de fer-ho, eh?, però, bé, ens ho demanin i nosal-
tres hi estem d’acord, que, bé, ho farem en tres anys i, per tant, cap problema, però 
és que han passat dos anys, d’aquesta aprovació –dos anys. I, en canvi, sí que tenen 
la consideració de dir que el Govern de l’Estat derogui de forma immediata la Llei 
de l’RSAL, que tots coneixem. Per tant, home, fa una mica de gràcia.

És una mica graciós que vulguem derogar ràpidament la Llei de l’RSAL, que hi 
estem plenament d’acord i que per això estem treballant el Grup Socialista al Con-
grés i, per tant, no discutirem això, perquè hi estem plenament d’acord; però, home, 
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ells no han estat ni capaços de formar el grup de treball que ja s’havia aprovat. Per 
tant, malgrat tot això, ens hem posat d’acord i entenem, i hi tornem a insistir, que 
seria necessari que aquesta proposta de resolució pogués tirar endavant i, de fet, així 
ho hem pactat entre tots. I, per tant, agraeixo, malgrat tot, la voluntat de posar-nos 
d’acord.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem aquesta..., s’han presentat esmenes en aques-
ta proposta de resolució i donaríem la paraula, en primer lloc, al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc 
Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, gràcies, president. Bé, malgrat que no hem arribat a un acord, després de po-
sar sobre la taula les diferents prioritzacions, per a cada un també era important que 
constatéssem aquesta proposta de resolució. Estem d’acord amb el grup de treball, 
estem d’acord que hem d’aprovar coses que puguin ser també possibles a nivell ope-
ratiu i, per tant, el termini de tres mesos ho vèiem millor. I el fet de demanar imme-
diatament que es derogui l’RSAL era simplement fer una transcripció quasi literal 
del que diu el programa del Partit Socialista Obrer Espanyol, que diu que «l’RSAL 
és un atac frontal a l’autonomia local» i que, per tant, s’ha de derogar. Per tant, si 
una cosa és un atac frontal, nosaltres ho introduïm a nivell de temporalitat com una 
cosa urgent i prioritària.

En qualsevol cas, com que no encotillarem terminis, com que hi ha voluntat 
d’arribar a acords, perquè el tema dels habilitats és un tema important i, per tant, 
implica el dia a dia del món local, que el món local és la primera administració, 
són nou-cents quaranta-set municipis més un al nostre país, amb diferents realitats, 
en un país absolutament asimètric, on només seixanta i pocs municipis del país te-
nen més de mil habitants. Per tant, tenim una realitat de petit i mitjà municipi, que 
és la gran majoria del nostre territori, que no només es pot solucionar en temes de 
SAT, de consell comarcal, o en SAT de Diputació. Per tant, estan aquí altres enti-
tats supramunicipals, han de proveir uns serveis que són d’obligat proveïment propi, 
competència dels diferents ajuntaments. Entenem que aquesta disfunció i aquesta 
pèrdua de competències de la Generalitat, en el tema de l’aplicació de l’LRSAL, és 
immediat, urgent, i penso nuclear, que si volem resoldre realment el tema de com 
solucionem el tema, hi hagi, paral·lelament, la derogació de l’LRSAL. Per tant, jo ja 
acceptaria també inclús que fos en aquestos mesos igual que el grup de treball que 
es pogués derogar paral·lelament l’LRSAL, així podríem treballar en un marc, di-
guem-ne, de possibilitats i condicions més acurat.

A partir d’aquí, el fet de que s’introdueixi el tema del codi de bones pràctiques, 
nosaltres ho veiem bé. Perquè, el que diem: no podem mercadejar amb el que seria 
el servei públic amb allò que només pot prestar-se públicament. Tothom ho sap, però 
a vegades cal recordar-ho: hi ha serveis professionals en els ajuntaments que no són 
d’obligada prestació directa i que, per tant, no tenen per què tenir la configuració de 
funcionari o d’habilitat, es poden prestar d’altres fórmules també professionals. Per 
tant, aquesta que és nuclear l’hem de poder fer dintre d’uns termes i uns paràmetres 
en els quals la llei de l’oferta i demanda no fos la que prevalgués només a l’hora de 
fixar aquests paràmetres.

Interpel·lem, doncs, també, que quan se formule aquest codi de bones pràcti-
ques també tinguem els mòduls i les condicions..., siguin les que responen per la 
responsabilitat que també li ha anat dotant la norma. Cada vegada més, l’Adminis-
tració local, fruit de la nostra activitat, dels polítics, la de catalans i també dels es-
panyols, han donat més feina, eh?, més burocràcia, més paperassa a tot el que és el 
cos de funcionaris dels ajuntaments. Per tant, justament també hauríem d’adequar 
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un sistema en el qual tota l’aplicació normativa que emane de les institucions que 
aquí nosaltres també som càrrecs electes, la puguem fer d’una manera també per 
poder tindre uns equips sostinguts i no només carregar de tota aquesta responsabi-
litat aquestes figures dels ajuntaments, que moltes vegades no permeten que l’acció 
política sigui política, sinó que sigui molt vinculada a una acció administrativa que 
condiciona en molts casos el que seria l’esdevenir dels diferents municipis.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. El segon grup parlamentari que ha presentat esmenes és 
el Grup Parlamentari Republicà, i, en nom d’aquest grup parlamentari, té la paraula 
l’il·lustre diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Molt breu. Agrair la bona predisposició de la compa-
nya del Grup Socialista a l’hora de poder arribar tots conjuntament a un acord sobre 
les esmenes i poder-les transaccionar. Compartir les paraules també del company 
del Grup de Junts per Catalunya; tots els que hem tingut experiència en el món mu-
nicipal sabem com d’importants són les dificultats en tot el que fa referència al per-
sonal funcionari d’habilitació estatal i, per tant, és bo poder-ho compartir, és bo po-
der activar la comissió, demanar a totes les parts que hi siguin i que hi siguin amb 
ganes de trobar solucions, perquè segur que això ens pot ajudar.

Però també sabem, tots els que hem fet política municipal i els que no, els que 
sou en aquesta casa, quin i quant de mal ha fet l’LRSAL, diríem, i, per tant, com 
aquesta llei ens ha retallat de dalt a baix l’autonomia local, com hem passat a ser 
uns òrgans absolutament intervinguts sota la tutela de l’Estat, acabant o posant lí-
mits a la capacitat d’autogestió dels nostres ajuntaments i com d’important ha sigut 
tot això. I, per tant, jo crec que és important crear un grup de treball, però, sobretot, 
d’aquesta moció és important tirar endavant el segon dels punts: acabar d’una ve-
gada amb tota aquesta xacra que suposa l’LRSAL i recuperar l’autonomia per part 
dels nostres ens locals.

Per tant, igual que la diputada ens demanava, doncs, diligència en la creació 
d’aquesta comissió perquè s’havia aprovat i no s’havia fet, nosaltres també demanem 
diligència en aquesta derogació de l’LRSAL. El grup republicà hi serà per donar-hi 
suport. I ens sembla també que això realment sí que pot ser una mostra de voluntat 
de canvi per part d’aquest Govern de l’Estat que ha canviat les formes però poca 
cosa més. I, per tant, necessitem que hi hagi mostres fefaents de que alguna cosa 
està canviant, cosa que no ha passat fins ara.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari de Ciutadans, i, 
en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Dimas Gragera. Vull aprofitar 
l’avinentesa, en ser la primera vegada i haver-se fet el canvi, de donar-li, en nom de 
la Mesa i de la comissió, la benvinguda en aquesta comissió. 

Té la paraula.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidente, tengo la impresión de que nos veremos a menudo. Bien, el 
debate que trae el Partido Socialista con esta propuesta de resolución a nosotros 
nos parece pertinente, en el fondo de la cuestión estamos totalmente de acuerdo. La 
diputada ha narrado un poco cuál es la situación de los ayuntamientos y es verdad 
que es completamente necesaria la disponibilidad completa de habilitados estatales, 
como son los interventores y los tesoreros, por la función que realizan sobre todo de 
supervisión financiera. Aun teniendo esto claro y estando de acuerdo en la exposi-
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ción, sí que pasaremos a decir una serie de diferencias que hemos encontrado en la 
solución que ellos proponen.

Bien, en la propuesta embrionaria nosotros compartíamos cien por cien el diag-
nóstico que planteaban y compartíamos también la solución que proponían, que era 
crear un grupo de trabajo para abordar la solución, que, al fin y al cabo, era dotar es-
tas plazas. También ustedes hablaban de elaborar una guía de buenas prácticas para 
intentar, entre otras cosas, por ejemplo, que los cambios de estos habilitados no se 
produjesen en periodos de picos de trabajo, que son importantes en las corporacio-
nes locales, como pueden ser los momentos de elaboración de presupuestos o el cie-
rre de las cuentas anuales. Hasta aquí nosotros hubiésemos estado de acuerdo, pero 
de repente la propuesta de resolución ha cambiado, ha virado. Ustedes han cambia-
do este grupo de trabajo que proponían para buscar una solución y se ha convertido 
en un grupo de trabajo pactado con los partidos nacionalistas para pedir el retorno 
de las competencias.

Y, bien, como ustedes sabrán, asumir las competencias no siempre es sinónimo 
de garantía en la gestión y para muestra, un botón: ustedes tienen muchas competen-
cias transferidas, ustedes tienen muchas competencias de las que son responsables y, 
por decirlo suave, no son un ejemplo de excelencia en la gestión. Además, en el caso 
que nos compete, en el caso concreto, ya tuvieron la competencia de la selección de 
los habilitados estatales y, si ustedes interlocutan con personas, con interventores, 
no era mucho mejor la situación que la que tenemos ahora. Yo creo que era Eins-
tein, ¿no?, el que decía «si queremos resultados distintos, hagamos cosas diferentes». 
Quizá deberíamos haber ido por la vía de intentar buscar otras soluciones en lugar 
de la vía de reclamar la competencia, haber cambiado el foco.

Miren, a nosotros nos extraña que los partidos independentistas, que siempre re-
niegan de este Estado, ahora estén pidiendo asumir unas competencias que ya tuvie-
ron y que, repito, insisto, no gestionaron de forma diligente. Y nos extraña también 
que el Partido Socialista se siente aquí a dar competencias a los partidos naciona-
listas, a crear mesas de trabajo para dar competencias a los partidos nacionalistas, y 
además decir que en esa mesa se va a sentar el Gobierno de España, que es uno de 
los agentes incluidos en esta propuesta de resolución. Solo lo podemos entender en 
el marco de esta hipoteca que está pagando Sánchez a muchos de los partidos que le 
alzaron al poder y que además yo creo que tiene un tipo de interés fijo, porque ade-
más siempre le pagan con lo mismo.

Miren, de verdad, dar competencias de selección de habilitados estatales a gru-
pos o a un gobierno que ha presionado a funcionarios, que ha presionado a letrados, 
no nos parece lo más acertado; desde luego, ahí no van a encontrar al lado a Ciu-
dadanos. Y, además, escogen un mal día para irse con sus socios, los nacionalistas; 
justo ayer, cuando nosotros presentamos en el Congreso una ley que decía que el 
conocimiento de una lengua fuese un mérito y no un requisito para acceder a la fun-
ción pública, que quizás podría verse una vía de solución en esto, y ustedes no de-
cidieron apoyarnos. En cambio, hoy van de la mano aquí para ceder competencias 
a un gobierno que ha demostrado que ha pisoteado nuestros derechos, se ha saltado 
el Estatuto de autonomía y se ha saltado la Constitución. 

Para asumir una competencia, primero, hay que tener lealtad institucional y creo 
que ha quedado meridianamente claro que este Gobierno no la tiene.

Ustedes decidan quiénes son sus socios, pero creemos que así no van a encontrar 
la solución que ustedes están buscando y que nosotros compartimos en el fondo el 
problema, para dar solución al problema que compete a las corporaciones locales.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Jéssica 
Albiach.
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Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Nosaltres entenem que cal posar eines i instruments per re-
soldre els problemes actuals de manca de personal per poder fer les feines munici-
pals. Per nosaltres és molt important ajudar els ajuntaments a desenvolupar les se-
ues tasques en tant que són les administracions més centrades en el dia a dia de la 
ciutadania i les que presten més serveis a la gent. Però cal remarcar que el problema 
existent als ajuntaments, amb la gestió, l’administració i el finançament ve produït 
principalment pel maltractament continuat que han patit les administracions locals, 
que a més es va agreujar amb l’aprovació de l’LRSAL. Per això nosaltres creiem que 
és fonamental que prosperi, que tiri endavant el punt número 2 transaccionat per po-
der derogar aquesta llei, perquè el que necessiten els municipis per poder prosperar 
i respondre a tots els reptes presents i futurs és reordenar les seues competències i 
un millor sistema de finançament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el Grup Parla-
mentari Socialista - Junts per Avançar, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lus-
tre diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Responent una mica al Grup Republicà, que em feia alguna 
petició molt, molt directa, dir-li que la ministra, de fet, ja ha dit que faria un projec-
te de llei per substituir l’LRSAL. Ho dic perquè ja s’han posat en marxa. A veure si 
podem fer el mateix, el Grup Republicà, i així ho farem tots molt bé.

I dir-li al senyor Dimas –Dimas, ho dic bé?– que les competències són per a l’au-
tonomia, no per al partit –això punt u. I punt dos: aquí no anem al costat d’uns par-
tits o dels altres, anem de la mà dels ajuntaments i dels ciutadans.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Tots els grups parlamentaris tenen còpia de la transacció que s’ha 
portat a terme. Portaríem la proposta de resolució a votació.

Vots a favor de la proposta?
Vots en contra de la proposta?
Abstencions?
Queda aprovada la proposta de resolució per 13 vots a favor, de Junts per Cata-

lunya, Partit Republicà, Partit Socialista i Catalunya en Comú Podem, i 6 vots en 
contra del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i el 
compliment dels compromisos adquirits

250-00119/12

Passaríem, doncs, al punt 5, que és la proposta de resolució sobre el pagament del 
deute als ajuntaments i el compliment del compromís adquirit; proposta de resolució 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i en nom d’aquest grup parlamenta-
ri té la paraula l’il·lustre diputat Dimas Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Gracias de nuevo, presidente. Hoy traemos a aprobación una propuesta de resolu-
ción que es recurrente, que la han presentado varios grupos en diferentes legislatu-
ras, y que persigue algo tan sencillo y tan simple como es que la Generalitat, como 
que el Govern de la Generalitat, se ponga al día de las deudas que mantiene aún con 
muchos de los municipios. Nosotros, como oposición, no deberíamos estar aquí a 
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recordarle al Govern de la Generalitat que atienda sus pagos con terceros, porque 
entendemos que es algo que se presupone. Pero lo que pasa es que en la Cataluña 
procesista la anormalidad se convierte en la normalidad.

A cierre del ejercicio 17, muchas corporaciones presentaban en su cuenta general 
deudas contraídas durante el año 17, incluso anteriores, con el Govern de la Gene-
ralitat. Ustedes son unos malos pagadores y, como malos pagadores, siempre ponen 
excusas baratas y siempre culpan a terceros. Fíjense, los años más duros de la crisis 
ustedes han mantenido deudas con los trabajadores públicos, que ayer tuvimos una 
comparecencia en la Comisión de Políticas Digitales y, por cierto, les volvieron a 
recordar el pago de las pagas extras que ustedes aún les adeudan, con beneficiarios 
de ayudas sociales, con las farmacias y, en el caso que nos compete, con los ayun-
tamientos.

Mas mientras ustedes..., lo grave, lo perverso es que mientras ustedes no aten-
dían estas obligaciones, no tenían ningún reparo en abrir embajadas o en desviar 
fondos, como hemos comentado anteriormente, para realizar referéndums ilegales. 
Sí, ustedes se dedicaron a lanzar el mantra de las balanzas fiscales, mientras ustedes 
sí que tenían una gran balanza fiscal con todos los ayuntamientos de Catalunya. En 
los años de procés, que son los precisamente de más crisis, ustedes han aumentado 
la deuda con los ayuntamientos y además han bajado las inversiones con las cor-
poraciones locales. Por ejemplo, la Ley de barrios es una ley que prácticamente no 
tiene proyectos nuevos desde el año 2010. Como dijimos, tenemos la sensación de 
que empezó el procés y ustedes se olvidaron del mundo local.

Ustedes han llegado a mantener deuda de más de 10, 15 millones de euros con 
muchas ciudades del área metropolitana: Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet, 
con Barcelona han mantenido una deuda que ha llegado a los 80 millones de euros, 
y es verdad que ustedes han ido reduciendo esta deuda. Pero ustedes tienen que te-
ner en cuenta que mantener una deuda de 15 millones de euros con un municipio 
como es Santa Coloma de Gramenet, o de 10 millones de euros, con un munici-
pio como Cornellà, realmente hipoteca la acción local de muchos alcaldes y de mu-
chas corporaciones, puesto que supone casi un 10 por ciento del presupuesto de las 
corporaciones de estos municipios.

Y, miren, además lo grave es que, sobre un presupuesto general de 34.000 mi-
llones de euros que maneja la Generalitat, ahora mismo tenemos una deuda de 123 
millones de euros. Como verán, es ínfimo, pero sí que lastra mucho, como les he di-
cho, el quehacer diario de muchos municipios. Incluso para municipios con los que 
ustedes mantienen deudas inferiores al millón de euros, teniendo en cuenta que el 
presupuesto de los mismos es de 10 o 20, sí que es un lastre muy importante para 
su gestión. Además, ustedes han tenido que afrontar contenciosos de algunos ayun-
tamientos, les han demandado por estas deudas y han tenido que pagar intereses 
de demora, que además no han podido repercutir en el conjunto de la ciudadanía de 
Cataluña. Al final están pagando intereses a un ayuntamiento, que al final, sí, es 
dinero público e irá al ayuntamiento, pero no es la forma más eficiente y no es la 
forma presupuestada.

Sí que han reducido ustedes la situación y en estos días nosotros hemos podi-
do transaccionar con ustedes esta propuesta de resolución. Creo que ustedes son 
conscientes de que hay que atender al mundo local, aunque ustedes ahora plantean 
otros planes, como asamblea de electos, y no sabemos bien bien cuál es su priori-
dad, pero, por las conversaciones que hemos desprendido, sí que hemos conseguido 
arrancarles un compromiso de que ustedes, a 31 de diciembre del presente, de este 
año 2018, liquiden, cuanto menos, la deuda del año 2017, la del año 2016 y, por su-
puesto, anteriores.

Nosotros hemos llegado a un acuerdo con ustedes. También hemos llegado –me 
posiciono ya un poco sobre las enmiendas que nos han presentado–, hemos llega-
do también a un acuerdo con el Partido Socialista, que ha incluido la situación de 
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financiación de las guarderías, porque creemos que una gran parte de la deuda se 
ha generado precisamente por estos conceptos y creemos que aporta a la moción, 
con lo cual no hemos tenido ningún problema. Y ustedes han llegado también a un 
acuerdo de transacción en el cual Ciudadanos ha estado de acuerdo porque creíamos 
que completaba la moción.

Creo que hoy de aquí saldremos con un acuerdo que sobre todo beneficiará al 
mundo local y ahí nos tendrán al lado. Y también nos tendrán detrás, persiguiéndo-
les, para que no se vuelvan a acumular los niveles de deuda que se han tenido y que 
realmente han lastrado la dinámica de muchos municipios.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Hi ha hagut quatre grups parlamentaris que han pre-
sentat esmenes, anirem per ordre. En primer lloc, el Grup Parlamentari Socialista - 
Units per Avançar, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Marta 
Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. De fet, nosaltres el que demanem és que la Generalitat adqui-
reixi responsabilitat i respecti els convenis que va signar en el seu moment amb els 
ajuntaments respecte al finançament de les escoles bressol. Perquè, a veure, malgrat 
que són de titularitat municipal, no exclou que les administracions superiors, espe-
cíficament la Generalitat de Catalunya, quedin deslliurades de totes les responsa-
bilitats financeres. I en tenim un exemple: el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya ja va donar la raó en alguns ajuntaments, com per exemple, per dir-ne un, el 
d’Esplugues de Llobregat, amb una sentència exemplar que obligava l’Administració 
autonòmica a pagar la quantitat de mil tres-cents euros per alumne i curs dels con-
venis que tenien signats.

Així, doncs, entenem que en aquesta esmena introduïda que hem fet nosaltres 
en aquesta proposta de resolució queda especificat que clarament la Generalitat té 
l’obligació de respectar aquests convenis i és evident –és evident– que ho hem de fer 
amb un acord, respectant l’acord que es produeixi entre la Generalitat i l’ajuntament. 
I, per tant, no hi afegiria res més.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem i en nom d’aquest grup parlamentari té la paraula la il-
lustre diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

(Rialles.) Gràcies, president. D’acord. (L’oradora riu.) Gràcies. Bé, per a nosal-
tres els ajuntaments..., no és per a nosaltres, és una obvietat, són les administracions 
més properes a la ciutadania i també, malauradament, són les que reben pitjor finan-
çament i són maltractades a diari. És urgent recuperar el poder pressupostari dels 
ajuntaments i que la Generalitat compleixi amb el retorn dels deutes i dels compro-
misos adquirits, només d’aquesta manera creiem que els ajuntaments podran donar 
el servei que la ciutadania mereix. És cert que el deute s’ha reduït i que hi ha un ca-
lendari de pagaments, però cal posar de manifest que el principal escull per als ajun-
taments és la manca de finançament adequat, que provoca que hagen de fer mans i 
mànigues per atendre els veïns i les veïnes. Aquest sistema de finançament insufi-
cient s’arrossega des de sempre a casa nostra, però amb l’LRSAL, de la qual ja hem 
parlat abans, es va veure agreujat. Per tant, és primordial per al bé dels nostres po-
bles, les nostres viles i les ciutats, que aquesta llei siga derogada al més aviat possi-
ble i que es faça una reforma local que protegisca les administracions locals.
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I també m’agradaria posicionar-me sobre l’esmena 2, bé, sobre l’addició del 
punt 2 sobre el finançament, la corresponsabilitat en el finançament de les escoles 
bressol, perquè és un tema que per nosaltres és una prioritat, posa damunt la taula 
una de les qüestions que més preocupa els ajuntaments. Els darrers anys els mu-
nicipis han hagut d’arribar on no ha arribat la Generalitat, que ha fet deixadesa de 
funcions no col·laborant en el finançament de les escoles bressol que, per cert, són 
competència de la Generalitat, no són competència dels ajuntaments i que, a més, ha 
demostrat que són una eina importantíssima per a la cohesió social, per a l’equitat i 
per a la igualtat d’oportunitats.

Per tant, nosaltres celebrem la inclusió d’aquest punt i aprofite també per instar 
el departament a retornar el deute dels darrers anys, no només que es comprome-
ta en el finançament a partir d’ara, sinó també que no oblide el deute que té amb els 
ajuntaments en el tema de les escoles bressol.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, la paraula al Grup de Junts per Ca-
talunya, i en nom d’aquest grup té la paraula... (Veus de fons.) Tenia l’ordre canviat, 
doncs, eh?, per entrada. Sí? Doncs, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, senyor president. Aquesta proposta de resolució fa incidència en 
un tema cabdal per al funcionament del país i les seves institucions, tal com ha re-
cordat el diputat que l’ha presentat, i per al seu autogovern. És el finançament dels 
ajuntaments i, per extensió, dels serveis essencials que aquests presten a la ciutada-
nia. Defensar un finançament adequat i just dels ajuntaments és defensar el benestar 
i la cohesió social dels nostres pobles i ciutats i, evidentment, des del nostre grup, 
defensarem sempre que totes les administracions estiguin a l’alçada. Per aquesta raó, 
sabem que el Govern és conscient de la importància de complir els seus compromi-
sos financers vers els ajuntaments i sabem que en té tota la voluntat.

Per recordar, el Departament d’Economia i Hisenda, la passada legislatura, amb 
el vicepresident Junqueras al capdavant, va prioritzar una bona gestió de tresoreria 
de la Generalitat, que va permetre reduir el deute amb els ajuntaments, de 595 mi-
lions, el 2016, a 150 milions, a finals del 2017, és a dir, una reducció del 74 per cent. 
La Generalitat no només ha reduït els deutes amb els ajuntaments, sinó que ha re-
duït, de forma considerable, el període mitjà de pagament a tots els proveïdors: si 
a finals del 2015 estava en cinquanta-quatre dies, a finals del 2017 s’havia reduït a 
l’entorn dels divuit dies. Aquesta bona gestió sabem que continuarà aquesta legisla-
tura sota el lideratge del vicepresident Aragonès i, per això, els compromisos de les 
esmenes transaccionades estem convençuts que es compliran.

El Govern de la Generalitat manté la voluntat de pagar als ajuntaments en el ter-
mini més ràpid possible, mantenint els actuals terminis en tant que es compleixin 
les previsions d’ingressos i de despeses.

Avui, pel que fa al 2017, s’ha reduït considerablement el deute amb els ajunta-
ments i s’ha liquidat el d’exercicis anteriors. És cert que encara queda deute pen-
dent, però només es deu a situacions que estan bloquejades, en gran part, deguda a 
la manca de presentació dels comptes anuals per part dels ajuntaments a la Sindica-
tura de Comptes.

Des del Grup Parlamentari Republicà agraïm la bona predisposició del diputat 
proposant, acceptant transaccionar l’esmena presentada, sent conscients, com dè-
iem, de la importància del contingut de la proposta d’aquesta resolució per al con-
junt de la ciutadania.
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I entenem i compartim part dels seus arguments i crítiques, no tots, evidentment, 
però part dels seus arguments i crítiques els entenem i els compartim, i n’estarem 
amatents.

I pel que fa a l’esmena del PSC, sobre respectar els convenis signats amb els 
ajuntaments per al finançament de les escoles bressol, compartim amb la resta de 
grups la importància d’abordar el finançament de zero-tres anys, i volem recordar 
el compromís del conseller de restituir aquest finançament, i entenem que les con-
verses i negociacions a la Comissió Mixta entre el departament i les entitats muni-
cipalistes permetrà arribar a un acord just, viable i sostenible amb totes les parts.

També agraïm la disponibilitat per fer aquesta transacció, que hi votarem a favor.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem, doncs, la paraula ara al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc 
Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé; doncs, moltes gràcies, president. Bé, no gran cosa més a afegir a la inter-
venció que ha fet el company del Grup Republicà. Bàsicament, les esmenes estaven 
presentades conjuntament, amb el mateix sentit, i, per tant, el fet que s’hagi arribat 
a aquestes transaccions, a aquest acord, lògicament, demostra que hi ha hagut aquí 
una bona entesa.

En cap cas, el fet de que s’arribi a aquest acord i que es constati que hi ha hagut 
una reducció del deute de la Generalitat amb els ajuntaments, molt important en els 
últims temps, específicament també en aquest any, i també que remarqui que els que 
no s’han pagat del 2017 són perquè no han presentat els comptes, estan bloquejats 
o tenen algun tipus d’incidència. Per tant, lo que és la roda habitual de pagament 
s’està complint.

El fet de que signem aquest compromís del tancament al 2018, està bé que hi 
sigui d’aquesta manera; el fet de que puguem adquirir el compromís de que la Ge-
neralitat pugui contribuir al finançament de les escoles bressol, com havia fet i com 
ha continuat fent de manera directa o indirecta en els últims temps, doncs, està bé 
que sigui així. 

I, en qualsevol cas, tot això no és incompatible amb manifestar que la situació de 
no pagament o no compliment del calendari de pagament de la Generalitat amb els 
ajuntaments no és una qüestió de voluntat política de no pagar, sinó que som cons-
cients, malgrat que es vulgui negar a vegades, que hi ha un evident dèficit fiscal, que 
tenim uns pressupostos complicats; veurem també els pressupostos d’aquest any al 
Parlament de Catalunya, si també respondran o no a aquesta demanda que hi ha des 
d’aquesta comissió, específicament amb el món local. 

I dir que l’administració local, en els últims temps, està sotmesa a uns paràme-
tres de control i fiscalització pressupostària, econòmica, doncs, que també tenen..., 
arriben a vegades a un punt a l’absurd a l’hora de poder també planificar l’estratègia 
econòmica de relació amb altres institucions, com per exemple el tema de l’estabili-
tat pressupostària, dret a la despesa, ràtios d’endeutament, i d’altres paràmetres que 
també encotillen el dia a dia dels municipis que, per tant, no només el fet de disposar 
o no dels diners que ens puguin deure pot ser un entrebanc, sinó el fet de no poder 
decidir com disposar dels diners aquells que sí que tens també provoca un entorpi-
ment del que seria la dinàmica gestió municipal.

Per tant, en qualsevol cas, celebrar que el departament avali aquests terminis i 
que el vicepresident..., voluntat de complir-los. I, en qualsevol cas, seguirem atenent 
a que es puguin complir les resolucions d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris..., es-
tan, no? Doncs, per posicionar-se sobre les esmenes, el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Dimas Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Nos hemos posicionado, creo, meridianamente sobre las... De hecho, hemos he-
cho transacciones. Me faltaba la enmienda que nos ha presentado el Grupo Catalun-
ya en Comú Podem, que la hemos rechazado. La hemos rechazado, primero, porque 
entendemos que esto pertenece a otra cámara, es otro debate. Además, antes han 
dicho que lo están trabajando allí, y nuestra función aquí es fiscalizar a este Gobier-
no, con lo cual queríamos centrarnos en la fiscalización dentro de las competencias 
que tiene este Gobierno.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a votació de la proposta de resolució. 
Vots a favor de la proposta?
No hi ha vots en contra.
No hi ha...
S’aprova la proposta de resolució per unanimitat dels grups presents.
Dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

Republicà, Grup Parlamentari Socialista i Catalunya en Comú Podem, entenem que 
manquen dos grups en aquesta comissió en aquest moment.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre la seva actuació com a 
representant del Govern en la sessió de la comissió bilateral amb el 
Govern d’Espanya de l’1 d’agost de 2018 i sobre el desenvolupament de 
la reunió (retirada)

354-00010/12

Passaríem, doncs, al punt 7 de l’ordre del dia.

Carlos Carrizosa Torres

El punt 6, el retirem. No ho havia dit, però...

El president

Sí, s’accepta la retirada d’aquest punt. Entenem que es va debatre en una altra 
comissió, i ja ha sigut gestionat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre la 
neutralitat dels espais públics i la retirada de símbols partidistes 

354-00012/12

Doncs, passaríem al punt 7, que és la Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior sobre la neutralitat dels 
espais públics i la retirada de símbols partidistes, sol·licitud que presenta el Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputada 
Sonia Sierra. 

(Veus de fons.)
Ah! Bé, ho tenia anotat, però no hi ha cap problema. En nom d’aquest grup par-

lamentari té la paraula el senyor Nacho...
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Ignacio Martín Blanco

Bé, ens posicionarem ràpidament només per dir que tenim actualment un conse-
ller d’Interior que està fent un ús polític de les institucions, en aquest cas, dels Mos-
sos d’Esquadra, una institució tan important per a la seguretat i per a l’ordre públic, 
i considerem que seria imprescindible que comparegui per tenir una sessió infor-
mativa amb ell, aquí en comissió, per un seguit de qüestions, com, per exemple, la 
detenció de ciutadans per retirar llaços grocs, o el fet d’inhibir-se en una contrama-
nifestació, que, per cert, és un delicte.

Jo crec que hi ha prou motius per demanar la seva presència aquí en comissió, 
com d’altres vegades s’ha demanat en plens i en altres comissions, per tenir una ses-
sió informativa amb ell i que expliqui quina és la seva posició sobre aquestes qües-
tions que comentem.

El president

Moltes gràcies, diputat. Hi ha alguna intervenció d’algun grup? Sí? (Veus de 
fons.) Hi ha alguna altra intervenció? 

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari... (Veus de fons.) Com vulguin. Po-
den intervenir o anem directes a la votació? (Veus de fons.)

Doncs, votem la sol·licitud de sessió informativa.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Decau la sol·licitud per 11 vots en contra i 8 a favor; els 8 vots a favor són dels 

grups parlamentaris de Ciutadans i el Grup Partit dels Socialistes i Units per Avan-
çar, i els vots en contra de Junts per Catalunya, Partit Republicà i en Comú Podem.

La vicepresidenta

Molt bé. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les 
circumstàncies per les quals es va negar l’existència d’una advertència 
d’atemptat terrorista 

354-00014/12

Ara passem al punt número 8, Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies per les 
quals es va negar l’existència d’una advertència d’atemptat terrorista. Aquesta sol·li-
citud, l’ha presentat el Grup de Ciutadans, i té la paraula l’il·lustríssim diputat Jean 
Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, presidenta. És una sol·licitud que vol posar blanc sobre negre... 
Entenem que des d’una conselleria, i la responsabilitat i corresponsabilitat d’un con-
seller està per venir a donar explicacions, i més quan vàrem veure notícies tals com 
que primer es desmentia que hi havia hagut aquesta informació i, sorprenentment, 
dies després, vèiem que aquesta informació, com algun titular ja apuntava: «La 
CIA, a la incineradora». 

Volem posar blanc sobre negre, volem transparència, i avui els diferents grups 
parlamentaris entenc que tenen l’oportunitat de demostrar també la transparència 
que fan des de cada grup parlamentari, en comptes de posar, com li deia, blanc so-
bre negre, explicacions i responsabilitats en aquest sentit.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Mot bé. Algun grup vol parlar? 
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Doncs, vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjada per 9 vots a favor, de Ciutadans, del Grup Socialista, 

de Catalunya en Comú, i de 10 vots en contra, dels grups Junts per Catalunya i el 
Grup Republicà.

El president

Els proposaríem... Hi ha hagut, entre els grups parlamentaris, un petit acord que 
podríem dirimir tots els punts, des del punt 9 al 14, entenent 9, 11, 12, 13 i 14. Ente-
nent que el 10 el faríem per separat, i el punt 15 també el faríem per separat.

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00062/12, 356-00133/12, 356-00144/12, 356-00145/12, 356-00064/12

Si ho veuen bé, doncs, en primer lloc, faríem els punts 9, 11, 12, 13 i 14.
Passaríem, doncs, a la votació d’aquests punts.
Si la vol presentar...

Ferran Pedret i Santos

Si els hi sembla bé, jo crec que del punt 9 al 14 són tots presentats pel meu grup 
parlamentari. Si volen, i cap grup hi té inconvenient, jo explico perquè...

El president

Del 9 al 14, sense el 10, senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

...els hem demanat en una sola intervenció, i brevíssima, i així ja està, no?

El president

Perfecte. D’acord.

Ferran Pedret i Santos

Senzillament, demanem la compareixença del director del Centre d’Estudis 
d’Opinió perquè en estudis recents, i alguns de no tan recents, ens han sorprès algu-
nes de les preguntes que figuren al qüestionari, i tenim interès a poder debatre amb 
ell, més que conèixer, que també li hem preguntat per escrit, però debatre amb ell 
els criteris d’elaboració dels qüestionaris dels estudis i les enquestes que fan. 

També demanàvem la compareixença del director general de Funció Pública da-
vant d’aquesta comissió per tal que puguem debatre sobre alguns aspectes que han 
estat polèmics, relatius a la neutralitat que han de tenir les administracions públi-
ques, i en concret la de la Generalitat de Catalunya, per alguns episodis recents.

Després, hi ha tres de les compareixences que estan relacionades amb el món 
de l’esport, i que, com la competència, diguem-ne, recau en aquesta comissió, de-
manem que compareguin en aquesta comissió diversos representants del món de 
l’esport.

I, després, una, que demanem, la compareixença de la directora del Grup de Re-
cerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, per tal 
que ens informi sobre l’estat d’aplicació de la Llei de transparència.

Aquestes són les sol·licituds de compareixença que hem anat...

El president

Moltes gràcies, diputat.
Passaríem, doncs, a la votació. Recordo, és del punt 9 al 14, però el 10 es votarà 

a part. És el 9, l’11, el 12, el 13 i el 14.
Vots a favor d’aquests punts?
S’aproven per unanimitat.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Funció Pública 
perquè informi sobre el principi de parcialitat i imparcialitat de 
l’Administració de la Generalitat 

356-00064/12

Passaríem, doncs, al punt 10 de l’ordre del dia, que és la Sol·licitud de compa-
reixença del director general de Funció Pública davant de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre el principi de parcialitat i imparcialitat de l’Admi-
nistració de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i, en nom d’aquest grup, té la paraula... no? (Veus de fons.) Sí? Va incor-
porat.

Doncs, passaríem a la votació, si els sembla.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 10 vots en contra, de Junts per Catalunya, Grup Republicà, i 

9 vots a favor, del Partit Socialista, el Grup Parlamentari de Ciutadans i Catalunya 
en Comú Podem.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la cúpula dels 
Mossos d’Esquadra perquè informi sobre les circumstàncies del viatge 
institucional als Estats Units d’Amèrica 

356-00182/12

Ens quedaria el punt 15 de l’ordre del dia, que és la Sol·licitud de compareixen-
ça d’una representació de la cúpula de Mossos d’Esquadra davant de la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les circumstàncies del viatge institucio-
nal als Estats Units d’Amèrica, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I en 
nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputada Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, senyor president. Bé, sol·licitem aquesta compareixença, perquè si ens 
sembla sorprenent la manca d’informació de la gestió posterior a l’atemptat del 17 
d’agost a Barcelona, ens sembla molt pitjor que s’ocultés, deliberadament, informa-
ció rellevant, com, per exemple, que es negués, per part dels responsables polítics 
del Cos dels Mossos d’Esquadra –els senyors Puigdemont, Forn i el senyor Trape-
ro–, l’existència d’una advertència de la CIA sobre possibles atemptats a Barcelona.

A més, resulta que informacions periodístiques diuen que aquests responsables 
polítics varen enviar tres comandaments a reunir-se amb la CIA a Washington; 
aquests van ser el cap d’Informació, el senyor Castellví, l’inspector Paradell i el ser-
gent Canals.

Considerem que no és normal que un cos policial autonòmic actuï fora del seu 
àmbit territorial ni competencial; que no és normal que s’actuï sense la deguda co-
ordinació amb la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat en un tema tan sen-
sible com el que estem parlant. 

I amb aquesta sol·licitud el que volem és saber, volem transparència, i per això 
sol·licitem la compareixença d’aquests senyors, que van fer aquest viatge –el senyor 
Castellví, el senyor Paradell i el senyor Canals– perquè puguin venir en seu parla-
mentària a informar-nos sobre aquests viatges; en base a quina competència estatu-
tària estaven exercint aquestes persones en un país estranger, si es va comunicar o 
es va actuar en comparació amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat; com es 
va comunicar aquest viatge a les autoritats americanes; saber si és normal que els 
polítics donin ordres al Cos de Mossos d’Esquadra; si és habitual que els Mossos 
actuïn fora de la nostra comunitat i per quin motiu; i, sobretot, per què els senyors 
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Forn i Trapero, com deia abans, si eren conscients d’aquests contactes, van negar 
que aquests es produïssin.

Per tot això, creiem que està suficientment motivada aquesta sol·licitud, i, per 
tant, demanem el vot favorable a la resta de grups parlamentaris.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada.
Passaríem, doncs, a votació. (Marc Solsona i Aixalà demana per parlar.) Té la 

paraula el senyor Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Breu. Per això volia parlar al principi, perquè així hagués ser-
vit global, però ho dic al final. L’oposició a la 7, a la 8 i a la 15 és per la qüestió de 
que considerem que això hauria de ser més de la Comissió d’Interior i no d’aques-
ta comissió. I que també, a part, hi ha una comissió d’investigació per al tema dels 
atemptats. Per tant, aquí és derivar-ho al lloc que toca i considerem que aquest no 
és el lloc.

I el tema de la 10, de la compareixença de la Funció Pública, el mateix, conside-
rem que ha d’estar a la comissió pertinent de Funció Pública, d’administracions, i, 
per tant, per això el vot negatiu.

Res més que això, eh?

El president

En nom del Grup Republicà té la paraula la senyora Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Per manifestar que compartim el posicionament de Junts per Catalunya, que l’ar-
gument del vot en contra és perquè crèiem o vèiem escaient que hi havia altres co-
missions que eren més adequades a aquestes compareixences.

El president

Si m’ho permeten, com a president de la comissió, en molts de casos, quan veiem 
situacions similars, no només a la Comissió d’Afers Institucionals, sinó a la resta de 
comissions, el que es fa és redirigir. Si s’ha admès a tràmit, i s’ha pogut admetre, 
dirimir i votar entenem que s’ha fet correctament i adequadament.

Dit això, passaríem a votació la sol·licitud en aquest sentit.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 10 vots en contra, de Junts per Catalunya i el Grup Repu-

blicà, 1 abstenció, de Catalunya en Comú Podem, i els vots a favor, que són 8, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans i Socialista.

Sense cap més punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
Gràcies a tothom.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i vuit minuts.
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