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Sessió 4 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les tres de la tarda i vuit 

minuts. Presideix Teresa Pallarès Piqué, acompanyada del secretari, Òscar Ordeig i Molist. 

Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Maia-

len Fernández Cabezas, Martín Pachamé Barrera, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez 

de l’Hotellerie de Fallois i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Francesc de Dalma-

ses i Thió, Gemma Geis i Carreras, Jordi Munell i Garcia i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Ferran Civit i Martí, Josep M. Jové i Lladó, M. As-

sumpció Laïlla i Jou i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular, i Santi Rodrí-

guez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

Pere Aragonès i Garcia, acompanyat del secretari general, Albert Castellanos Maduell, i del 

director de l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics, Adam Majó Garriga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques 

(tram. 250-00085/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 38, 20; esmenes: BOPC 

122, 9).

2. Proposta de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc del desplegament 

de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya (tram. 250-

00148/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 16; esmenes: BOPC 

120, 28).

3. Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la Generalitat provinents 

d’herències intestades a habitatge públic (tram. 250-00181/12). Grup Parlamentari de Cata-

lunya en Comú Podem, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Catalu-

nya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 84, 27; esmenes: BOPC 122, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les disposicions legals en 

matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 250-00238/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 106, 41; esmenes: BOPC 161, 7).

5. Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM a l’Administració 

(tram. 250-00255/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 112, 25; esmenes: BOPC 

161, 7).

6. Proposta de resolució sobre les herències intestades (tram. 250-00279/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 126, 74; esmenes: BOPC 161, 8).

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president i conseller d’Economia i Hisenda sobre les funcions i les activitats que desenvolu-

pa l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta (tram. 

354-00020/12). José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-

tació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença de Marina Molina, en representació del Grup Fundació 

Ramon Noguera, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la pro-

blemàtica de la contractació pública en el tercer sector (tram. 356-00012/12). Raúl Moreno 

Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·li-

citud de compareixença.
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La presidenta

Molt bé; bona tarda, senyors i senyores diputats i diputades. S’obre la sessió.

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident i conseller d’Economia 
i Hisenda sobre les funcions i les activitats que desenvolupa l’Oficina per a 
la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta

354-00020/12

I començarem, tal com ja..., que els vam anunciar que ens proposàvem iniciar 
aquesta comissió amb el debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa amb 
el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, sobre les funcions i les activitats 
que desenvolupa l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos 
amb què compta. D’acord? (Pausa.) Ho vaig explicitar, d’acord?

Per tant, els demano si aquesta sol·licitud de compareixença es pot aprovar per 
assentiment dels membres de la comissió i, per tant, ho tirem endavant. (Pausa.)

Molt bé.
Per tant... (Veus de fons.) Sí. Perdó, sí, havíem de demanar si havia de fer constar, 

algun grup, que hi hagi alguna substitució.
(Gemma Geis i Carreras demana per parlar.) Sí, senyora Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí, bona tarda. Nosaltres faríem constar la substitució de l’Albert Batet per l’An-
na Tarrés, i en el meu cas, doncs, faré de portaveu.

(J. Lluís Salvadó i Tenesa demana per parlar.)

La presidenta

SÍ?

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Substituiríem la diputada Anna Caula pel diputat Ferran Civit, i la diputada Ra-
quel Sans per Eva Baró.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. El Grup de Ciutadans, senyor Cano?

José María Cano Navarro

Sí, nosaltres anunciem la substitució de Laura Vílchez per..., o sigui, Manuel Ro-
dríguez per Laura Vílchez, i, per altre cantó, Javier Rivas per Mari Luz Guilarte.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Algun grup més? (Pausa) No.
Bé, doncs, moltes gràcies.
Per tant, els proposo, doncs, l’ampliació de l’ordre del dia que estava proposat, 

amb la substanciació de la sessió informativa amb el vicepresident i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, sobre, com havia dit, les funcions i activitats de l’Oficina per a la 
Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta.

Els demano... Com he dit que s’aprova per assentiment, si ningú s’hi oposa, 
doncs, anem a buscar...

Suspenem cinc minuts. Vaig a buscar el vicepresident i començarem aquesta 
sessió.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i deu minuts i es reprèn a un quart de quatre.

La presidenta

Molt bé, doncs, reprenem la sessió.
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Sessió informativa amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre les funcions i les activitats que desenvolupa l’Oficina per a la 
Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta

355-00027/12

Moltes gràcies i benvingut, vicepresident, per exposar-nos, doncs, les activitats 
que es desenvolupen a l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics. Ens 
acompanya també el senyor Adam Majó, que és el director d’aquesta oficina, i el 
secretari del departament, el senyor Albert Castellanos. Moltes gràcies a tots tres.

Vicepresident, endavant.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda (Pere 
Aragonès i Garcia)

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, secretari general, direc-
tor de l’oficina, senyores i senyors, gràcies, en primer lloc, per donar-nos l’oportu-
nitat de comparèixer en aquesta comissió a exposar els objectius, les raons per a la 
creació de l’Oficina dels Drets Civils i Polítics, i les línies generals d’actuació, que 
tot just estem engegant en aquestes darreres setmanes. Ens sembla que la iniciativa 
de la compareixença, de la sol·licitud de compareixença, ha estat del Grup Parla-
mentari de Ciutadans; per tant, els agraeixo que ens donin aquesta oportunitat de 
participar en aquesta comissió.

Els drets civils i polítics en els darrers temps estan en qüestió arreu del món 
occidental. L’emergència de populismes de dreta, l’emergència de noves formes de 
control de la ciutadania a través dels mitjans tecnològics, també l’emergència i quan 
es produeixen, doncs, situacions de tensió social derivades de la crisi econòmica o 
de crisis polítiques, fan que en els darrers anys s’hagin posat en qüestió els drets ci-
vils i polítics que crèiem assentats en bona part del nostre entorn polític, com el dret 
a la llibertat d’expressió, el dret a la llibertat de manifestació, el dret a la llibertat de 
reunió; tant els drets individuals com també els drets col·lectius.

Al costat de la promoció dels drets civils i polítics que ha anat fent el Govern de 
la Generalitat de Catalunya en els darrers anys, en el marc de la promoció dels drets 
humans..., i, per tant, tots els drets civils i polítics, també els drets col·lectius –entre 
ells, el dret a l’autodeterminació–, i la resta de drets reconeguts en el Pacte de drets 
civils i polítics, signat per l’Estat espanyol prèviament a l’aprovació de la Constitució 
espanyola –per tant, un pacte integrat en el que és l’ordenament jurídic espanyol. Al 
costat d’aquesta promoció, la situació viscuda en el nostre entorn, però també espe-
cíficament a Catalunya en els darrers temps, en què la llibertat d’expressió, en què 
la llibertat de manifestació han estat posades en qüestió, a vegades per actuacions 
de les mateixes administracions, en alguns casos de forces i cossos de seguretat de 
l’Estat, en d’altres, doncs, ha estat posada en qüestió per actuacions d’alguns ciuta-
dans contraris a les idees que s’expressen lliurement per part d’altres ciutadans, fa 
que la creació d’aquesta oficina sigui necessària.

Sigui necessària, en primer lloc, per seguir amb la promoció dels drets civils i 
polítics que hem anat fent els diferents governs de la Generalitat de Catalunya en 
els darrers anys, i en l’altre, per centrar políticament, com un dels objectius d’aquest 
Govern, la defensa dels drets de tothom, d’aquests drets que crèiem que avui esta-
ven consolidats i que, malauradament, alguns, doncs, dels darrers esdeveniments 
els posen en qüestió.

Hi ha hagut agressions a periodistes, hi ha hagut agressions a persones perquè 
lluïen, doncs, un determinat símbol polític, hi ha hagut actuacions en què s’ha im-
pedit actes polítics –o sigui, hi ha hagut intent d’impedir actes polítics–, i, per tant, 
cal aquesta visió integral en les polítiques públiques que desenvolupi el Govern de la 
Generalitat en tots els seus àmbits i, per tant, la necessitat de que hi hagi una unitat 
al Govern que tingui aquesta visió transversal, que faci l’acompanyament en el marc 
de les competències dels diferents departaments: en l’àmbit de seguretat ciutadana, 
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en l’àmbit dels departaments que gestionen espais públics, en l’àmbit del departa-
ment de les polítiques relacionades amb l’Administració de justícia. I, per tant, la 
creació d’aquesta unitat és fonamental.

Per tant, es crea aquesta unitat, aquesta Oficina dels Drets Civils i Polítics. La 
creació es produeix amb el Decret d’estructura del Govern. Es fa dependre del De-
partament de Vicepresidència, perquè així permet tenir aquesta visió transversal 
que té la vicepresidència d’un govern. Aquesta estructura de l’oficina, doncs, s’ha 
dotat amb la figura d’un director, que va ser nomenat el passat dia 1 d’octubre: 
Adam Majó, que avui m’acompanya, a qui vull agrair-li, doncs, el pas endavant 
d’assumir aquesta responsabilitat de construir aquesta oficina; no de zero, perquè 
la Generalitat ha estat treballant molt de temps en aquest àmbit, però sí, doncs, de 
posar-hi aquesta visió integral dels drets civils i polítics amb una unitat que ho vet-
lli. A més, també, doncs, s’hi incorpora un tècnic i un administratiu per seguir-hi 
donant suport.

Serà bàsicament, aquesta oficina, per fer un símil, diguem-ne, tecnològic, com 
un servidor; un servidor que ha de vehicular, a les diferents unitats de govern, les 
possibles vulneracions de drets civils i polítics que hi hagi en el nostre país, i que, 
per tant, en el marc de les competències de la Generalitat, en el marc de les com-
petències de cada departament, es pugui fer el seguiment de si s’ha produït aquesta 
vulneració o no, i quins són els mecanismes per garantir que tothom pugui exercir 
els seus drets civils i polítics.

Per tant, una de les primeres funcions és fer aquest assessorament, aquest acom-
panyament a la ciutadania que cregui que hi ha una actuació de la Generalitat, o una 
actuació no de la Generalitat però que en tot cas es produeixi a Catalunya, que hagi 
suposat una vulneració dels drets civils i polítics. Sempre en el marc de les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya. I sempre respectant i promovent altres me-
canismes que existeixen al nostre país de defensa dels drets humans. I, en aquest 
cas, vull fer un esment de la bona tasca que està fent el Síndic de Greuges, com a 
mecanisme nacional de defensa dels drets humans, i també, doncs, amb participa-
ció en organismes internacionals, elaboració d’informes, tramitació de queixes. La 
voluntat d’aquesta oficina és ajudar, en aquest cas, doncs, que en l’àmbit de la Ge-
neralitat de Catalunya s’actuï per tal de facilitar al màxim la feina, també, que fa la 
sindicatura de greuges en aquest sentit.

En segon lloc, l’establiment de relacions amb entitats i, com deia abans, organis-
mes –alguns institucionals; d’altres, organismes privats o de la societat civil– que 
treballen en la defensa, protecció i promoció dels drets civils i polítics, i l’assessora-
ment al mateix Govern i Administració de la Generalitat.

En tercer lloc, les campanyes de divulgació i promoció dels drets civils i polítics, 
i promoure també activitats de debat i reflexió sobre com es materialitzen aquests 
drets.

I en quart lloc, doncs, fer un seguiment de quin és l’estat dels drets civils i po-
lítics a Catalunya, i, per tant, emetre informes sobre la situació dels drets civils i 
polítics a Catalunya, des de les competències de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

Com deia abans, aquesta oficina preveu treballar estretament amb altres unitats 
de govern que tenen relació amb els drets civils i polítics –i puc citar, doncs, evident-
ment, Departament d’Interior, Departament de Justícia, el Departament d’Exteriors 
en la seva part de Relacions Institucionals–, per tal de facilitar al màxim la garantia 
d’aquests drets en les polítiques públiques de la Generalitat i la derivació de casos 
que puguin arribar a l’oficina, per tal, doncs, de que tothom actuï i activi els meca-
nismes de defensa d’aquest dret.

També, evidentment, com deia abans, la promoció dels drets civils i polítics 
des d’un punt de vista més genèric. I en aquests propers dies s’engegarà, doncs, en 
aquest sentit, una campanya de promoció dels drets civils, de divulgació dels contin-
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guts del Pacte internacional de drets civils i polítics. Ho vull recordar: un pacte que 
forma part del nostre ordenament jurídic, signat per l’Estat espanyol el 1977, previ a 
l’elaboració de la Constitució espanyola; per tant, integrat, d’acord amb el que diu la 
mateixa Constitució espanyola, a l’ordenament jurídic espanyol. 

Evidentment, treballarem des d’una visió que, com no pot ser d’una altra manera, 
ha de ser coherent amb l’orientació política del Govern, però evidentment treballa-
rem amb la màxima objectivitat possible. Sabem que l’augment de vulneracions de 
drets civils i polítics en els últims quinze mesos a Catalunya està fortament vinculat 
a la situació política que viu el país. I no els negaré que això ha estat un dels motius 
que ha portat a la creació d’aquesta oficina. I, per tant, nosaltres creiem que, preci-
sament en el moment actual, treballar per la garantia i la defensa dels drets civils 
de tothom, independentment de la seva ideologia, independentment de la seva for-
ma de pensar, independentment del moviment amb qui..., doncs, amb l’espai polític 
amb qui s’associï l’exercici d’aquests drets polítics, serà un element fonamental, no? 
I això és així no només pel compromís dels responsables de l’oficina, sinó evident-
ment perquè és el compromís de tot el Govern.

Realment..., i per acabar, i a partir d’aquí, doncs, a disposició de les preguntes 
que tinguin a bé fer-me i que jo els pugui contestar. Evidentment que, en els darrers 
mesos, el nombre d’agressions que s’han produït quan algú exercia la seva llibertat 
d’expressió o la llibertat de manifestació, les restriccions d’aquests drets, l’aprova-
ció de determinades normatives en els darrers anys, com la llei mordassa, fan que, 
evidentment, aquesta sigui una qüestió molt important de govern. Per això, el nostre 
compromís és coordinar-nos al màxim i col·laborar al màxim, no només evident-
ment el mateix Govern, que això ja se suposa, sinó també amb totes les administra-
cions i organismes que tenen com a funció també, doncs, la garantia de drets dels 
ciutadans. I aquesta serà una de les divises fonamentals.

Per tant, la defensa dels drets de tothom. Aquesta oficina no és per defensar els 
drets d’una determinada ideologia, és per defensar els drets de tothom, per fer valer 
aquella màxima que, evidentment, el dret a la llibertat d’expressió quan té més valor 
és quan s’expressa allò que no vols sentir o allò que realment, doncs, no està d’acord 
amb la teva ideologia. Per tant, defensarem sempre els drets de tothom a expressar, 
a manifestar-se, a organitzar-se cívicament, pacíficament, per la defensa dels seus 
posicionaments, encara que siguin, evidentment, els contraris als que pot defensar 
el programa polític d’aquest Govern. Precisament creiem que la defensa, sempre, 
d’aquests drets –la defensa d’aquests drets dels ciutadans i ciutadanes i d’aquests 
drets col·lectius– s’ha de fer en qualsevol cas, especialment quan no s’està d’acord 
amb el contingut. És això el que dona valor al dret a la llibertat d’expressió.

Dit això, doncs, estic a la seva disposició per a les preguntes que tinguin a bé 
formular-me.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda. Ara comença-
rem la intervenció dels grups. Si els sembla..., com que la intervenció ha sigut molt 
curta i senzilla i concreta, eh?, farem cinc minuts; però entre tres i cinc minuts. In-
tentaré ser flexible, però siguin també vostès bastant directes en allò que li volen 
preguntar.

Començarem amb el grup proposant, el Grup de Ciutadans. Té la paraula l’il·lus-
tríssim diputat Manuel Rodríguez –Manuel Rodríguez.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, presidenta. Senyor Aragonès, benvingut. A ver, yo también le voy a de-
cir allò que vostè no vol sentir. Y es que usted ha dicho... Bueno, en primer lugar: 
doce minutos; doce minutos para venir a comparecer. Le digo: le han sobrado once. 
Con un minuto habría hecho ya suficiente para explicar lo que significa esto. Esto 
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es un comisionado político, no nos vengan aquí a vender motos. Esto es un comi-
sionado político. Usted ha venido a hacer un monólogo, hablándonos de derechos; 
pero, sin embargo, ha venido aquí a presentarnos la Oficina para la Defensa de los 
Derechos Civiles y Políticos. Pues, mire, le tengo que comentar que existe la fisca-
lía, existe el Síndic de Greuges, existe el Defensor del Pueblo, incluso existen hasta 
despachos de abogados. No sé hasta qué punto ustedes están haciendo hasta com-
petencia desleal, porque lo único que he escuchado aquí es que van a hacer acom-
pañamiento.

Mire, a ver, usted me habla del resurgimiento del populismo, de los medios tec-
nológicos, del Síndic de Greuges... Es que realmente no he encontrado aún la de-
finición de la oficina. ¿Qué van a hacer, al final? Es que no lo ha dicho. Es decir, 
únicamente lo que ha hecho es un mecanismo de agitación y de propaganda más, 
es decir, para hablar de lo que ustedes quieren hablar, dentro de su marco mental y 
dentro únicamente de lo que ustedes están acostumbrados a diario.

Mire, cuando ustedes hablaron de la creación de esta oficina, nosotros pensamos: 
«Ostras, quizás van a nombrar a un catedrático de derecho, a alguien con una am-
plia experiencia jurídica, reconocido prestigio.» Pero no. Esto es un pago del señor 
Torra, el día 1 de octubre, a los comandos que estaban aquí en el Parlament, que 
asaltaron aquí el Parlament. Ese es el premio que les dio el señor Torra. Han colo-
cado a una persona que tiene, la verdad, un currículum bastante curioso: vinculado 
al MDT, ¿no?, al Moviment de Defensa de la Terra, y afín, además, a Terra LLiure, 
a la orden de usted, del señor Aragonès. Y encima nos lo ponen a defender derechos 
humanos. Es decir, la misma persona que en el año 2010 presentó un libro junto al 
asesino de José María Bultó, es decir, el señor Carlos Sastre. Por lo tanto, colocar 
a dedo a un personaje como el señor Adam Majó –y con todos los respetos–, para 
nosotros es una broma de mal gusto.

También le pregunto: señor Majó, es que no hemos visto..., en la web del Parla-
ment no han colocado el currículum del señor Majó. Querríamos saber también si 
tiene experiencia jurídica, si ha estudiado derecho, si conoce lo que es un derecho 
fundamental, o mínimamente si se ha leído una ley en su vida, o un artículo de una 
ley; solo pedimos eso. Entonces, hombre, una persona que lleva, que dirige una ofi-
cina para la defensa de los derechos civiles y políticos, como mínimo debe tener una 
experiencia jurídica previa, ¿no?

También se lo dijimos el jueves pasado. Porque al menos queremos saber..., si no 
está colgado es porque tienen algo que ocultar; además, si ha habido un borrado se-
lectivo de datos en Google i Twitter, el currículum no vale la pena; si la formación 
o trayectoria académica que tiene este señor... Lo poco que se conoce es lo que he 
dicho antes: un premio a los comandos, a los CDR. El 1 de octubre intentaron asal-
tar el Parlament, y este es el premio del señor Torra por apretar. Esta es la persona 
que tiene que defender los derechos civiles y políticos de todos los catalanes, con-
cretamente esta persona.

La presidenta

Pregunta, senyor Rodríguez, que se li acaba el temps.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Sí, estoy haciendo varias preguntas. En todo caso, a ver, este señor hizo una en-
trevista... –es que concretamente no llevo ni tres minutos y habíamos comentado, 
como mínimo, hasta cinco. El señor..., bueno, había hecho una entrevista y nos dice 
que iba a hacer memorias e informes. ¿Memorias e informes de qué? Es decir, no sa-
bemos si tiene algún tipo de experiencia jurídica, este señor, o de formación. Y que 
lo único que va a hacer es acompañar al síndic o a los Mossos. Es decir, ya existe 
la sindicatura de greuges. Por cierto, una sindicatura de greuges afín al procés; es 
decir, un Síndic de Greuges que hace informes y memorias y abre actuaciones de 
oficio según le conviene a los partidos separatistas, ¿no?
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Pues, bien, el señor Majó dijo que..., «el síndic, com que depèn directament del 
Parlament, té absoluta neutralitat i independència política. L’oficina depèn de la Vice-
presidència i això vol dir que està lligada al Govern. Per altra banda, les dimensions 
entre un ens i l’altre varien. El síndic és pràcticament un govern paral·lel i l’estructura 
és enorme.»

Es decir –usted también lo ha dicho–, va a ser la oficina coherente con la orien-
tación política del Govern. Y, sin embargo, usted luego se contradice y dice que va a 
ser independiente a la orientación política. Miren, dejen de perder el tiempo y pón-
ganse ya a trabajar en las cosas que realmente importan a los catalanes.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. (Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Sí? 

Santi Rodríguez i Serra

Per una qüestió d’ordre, presidenta. És que jo entenc que això és una sessió infor-
mativa, i l’acabo de sentir a vostè exigir a un diputat que faci les preguntes. Ho dic 
perquè després hauré d’intervenir jo, i per ordenar-me. A una sessió informativa jo 
crec que no estem obligats a formular preguntes; en tot cas, devem poder formular 
opinions. I si no fos així m’agradaria que m’ho argumentessin d’acord amb el Re-
glament. Senyor lletrat, si us plau, si ens pot explicar exactament quin és el nostre 
paper en aquesta compareixença...

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez, per aquest apunt. Així tots plegats aprendrem mol-
tíssim a portar aquestes sessions. Està clar que en aquest tipus de sessions poden fer 
preguntes o poden donar opinions. El que passa –per justificar-ho–..., estava fent un 
munt de preguntes i per això li he dit «vagi concretant amb les preguntes que vol 
fer», perquè se li acabava el temps. D’acord? (Pausa.) Moltes gràcies pel seu apunt.

En nom del Grup de Socialistes i Units per Avançar, senyora Alícia Romero. Té 
la paraula.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyor Aragonès, senyor Majó i senyor Caste-
llanos, per assistir un cop més aquí. La veritat és que portem molt poc temps de le-
gislatura i ha vingut vostè ja unes quantes vegades, senyor Aragonès. I s’agraeix que 
un conseller vingui a donar explicacions i a presentar, doncs, alguns dels objectius 
que té dins la seva conselleria.

Aquesta Oficina dels Drets Civils i Polítics, nosaltres..., no ha començat a cami-
nar, no ha començat a treballar i, per tant, de moment, no voldrem fer, diguéssim, 
massa judicis sobre aquesta, no? Creiem, doncs, que és una proposta del Govern; 
no és l’única Administració que té oficines similars, que treballen pels drets civils 
i polítics. L’Ajuntament de Barcelona –abans ho comentava amb el diputat David 
Cid– en té una des de fa vint anys; és a dir, que han estat treballant des de fa molt 
de temps. Discriminacions en l’àmbit civil, també polític, n’hi han hagut sempre, 
per desgràcia. Tant de bo no hi fossin, no?, i no haguessin d’existir aquestes oficines. 
Però la de Barcelona, doncs, funciona fa molt de temps i està treballant des de..., 
amb una llarga trajectòria, justament per lluitar contra aquestes discriminacions, 
molt sovint lligades a la defensa i a la garantia dels drets humans.

Al final, fem això, suposo, perquè tots volem una societat més justa i més cohe-
sionada. I, per tant, ens sembla adient, diguéssim, adequat, doncs, que es perseguei-
xin aquests tipus de delictes quan es produeixen; evidentment, no es produeixen des 
de l’any 2017 ni des de l’any 2018. I deia el senyor Aragonès: «Un dels motius, pro-
bablement, per què la constituïm o la creem ara és pel que ha passat darrerament al 
país.» I, per tant, hi han altres motius que vostè no ha comentat, però ens imaginem, 
evidentment, que com, per desgràcia, encara hi ha discriminació, s’ha trobat oportú 
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constituir-la ara. Nosaltres pensem: «Potser ho podien haver fet fa cinc anys, o fa 
deu o fa vint, no?, igual que altres administracions.»

Però, en tot cas, benvinguda sigui. Nosaltres el que voldríem, doncs, demanar és 
que aquesta oficina treballés amb màxima independència; és a dir, no creiem que 
hagi de ser una oficina polititzada. Creiem que és una oficina que té uns objectius 
molt clars i que, per tant, el que hauria de fer és treballar amb màxima independèn-
cia i autonomia per poder, doncs, perseguir aquests delictes. Com deia també vostè, 
doncs, treballar, també impulsar treballs, estudis, reflexions a l’entorn d’un àmbit 
que és veritat, per desgràcia, que encara està molt sobre la taula, i, per tant, veu-
re, al llarg de la seva vida, com s’han pogut perseguir, com s’ha pogut ajudar a que 
aquests delictes vagin desapareixent, i qui els està patint pugui viure-ho, diguéssim, 
de la millor manera possible, no?

Sobre la direcció, que és una direcció, suposo, elegida evidentment pel conse-
ller i pel Govern, nosaltres no hi tenim res a dir, només faltaria. Ens agrada, en tot 
cas, doncs, avaluar la feina de qui comença a treballar. I, per tant, al senyor Majó li 
desitgem molts èxits i bona feina, i, en tot cas, d’aquí a sis mesos o d’aquí a un any, 
doncs, podrem avaluar el que hagi fet.

El que voldríem és que..., doncs, això, no?, treballessin i treballessin de valent, 
i ho fessin d’aquesta manera autònoma, independent. I si l’oficina creix, que segu-
rament és la voluntat i és el que hauria de ser, doncs, pugui fer-ho en bé d’aquesta 
societat més justa que tots volem, per intentar eliminar aquestes discriminacions 
que, evidentment, en una societat evolucionada com la nostra i madura, democràti-
cament, no haurien d’existir, no?

Per tant, nosaltres, d’entrada, fem un vot de confiança a aquesta oficina. Tant de 
bo, no?, doncs, hagués estat en funcionament fa molt de temps, potser ja haguéssim 
pogut afrontar els darrers episodis –no només polítics, sinó altres de civils que hi 
han hagut– amb aquesta oficina en marxa. Però, en tot cas, doncs esperem que es 
pugui constituir i que pugui créixer des de la professionalitat, com deia abans, i que 
d’aquí a un temps puguem avaluar-la, i esperem, doncs, que hagi anat amb aquests 
criteris, que ens semblen importants per a una oficina d’aquest tipus, malgrat, com 
deia el senyor Aragonès, que un dels motius principals hagi estat la situació políti-
ca que ha portat a una certa vulneració o no –ho veurem– d’aquests drets polítics a 
diversa gent.

Per tant, doncs, no li faig cap pregunta en concret, senyor Aragonès. Crec que 
hem de deixar que treballi aquesta oficina i, en tot cas, veure’ns d’aquí a un any per 
fer una valoració, ja amb dades a la mà, sobre el que s’està treballant.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero. Passem ara la paraula al Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, al senyor David Cid.

David Cid Colomer

Moltes gràcies, presidenta. Bé, conseller i vicepresident, en tot cas, traslladar-li 
que per nosaltres l’Oficina dels Drets Civils i Polítics és una bona idea. Vostè parla-
va al principi, no?, d’un context internacional, també a nivell estatal i també a nivell 
català, que en multiplicitat d’aspectes estan produint retallades de drets i llibertats, 
i a nosaltres ens sembla raonable que existeixi una oficina dels drets civils i polítics.

També pensem que probablement no s’està materialitzant de la millor manera 
possible, o que, com a mínim, com s’està materialitzant té riscos, que jo ara els hi 
plantejaré. I, en tot cas, també, no?, amb la feina que es faci, doncs, tindrem capaci-
tat d’avaluar si aquests riscos hi són o si es poden superar.

Nosaltres pensem que hagués tingut més sentit que aquesta oficina hagués de-
pès del Parlament, eh?, precisament perquè sigui una oficina, encertadament, amb 
capacitat d’interpel·lar tota la societat catalana, que sigui una oficina que pugui tin-
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dre una independència i una capacitat d’incidir realment en termes d’opinió pública, 
però també en termes fins i tot de control del Govern.

I no estem parlant d’una cosa que no s’hagi fet mai. Per exemple, l’Institut Ca-
talà Internacional per la Pau és, en aquest cas, un institut que formalment, tot i que 
depèn, no?, de l’Administració catalana..., però està creat per llei pel Parlament de 
Catalunya, i escull en aquest cas, si no vaig errat, el seu director o directora per un 
concurs públic, com s’ha produït recentment.

Per tant, bé, nosaltres creiem que probablement hagués estat millor, hagués en-
fortit més aquesta Oficina dels Drets Civils i Polítics si hagués estat creada pel Par-
lament, no?

En segon element, també li volíem preguntar quin és el valor afegit que té l’ofi-
cina respecte al Síndic de Greuges. Jo crec que aquí hi ha un risc també, no?, de 
solapament competencial que crec que cal afrontar, sobretot en un moment en què 
el Síndic de Greuges és qüestionat per determinats espais polítics o per determinats 
partits polítics. A mi em sembla..., em fa molta gràcia que Ciutadans reivindiqui el 
Síndic de Greuges quan ha convertit l’atac al Síndic de Greuges en un dels seus, no?, 
espectacles en el Parlament per seguir contribuint a crear el conflicte polític i atiant 
el conflicte polític. Per tant..., no?, és a dir, aquí hi ha un risc que aquesta Oficina 
dels Drets Civils i Polítics també serveixi per degradar una institució, que forma 
part de les institucions catalanes, com és el Síndic de Greuges, que jo crec que fa 
una molt bona feina.

Una altra cosa que li volia preguntar és... Vostè m’ha fet una referència passada, 
però jo crec que valdria la pena que també això es concretés. És: si és el Govern qui 
vulnera drets civils i polítics, aquesta oficina actuarà? Jo crec que aquest és un ele-
ment fonamental que hem de tindre present; amb multiplicitat d’aspectes, però, no?, 
és a dir, des de, bé, llibertat d’expressió, de reunió, o fins i tot es poden produir, en 
aquest cas..., perquè Catalunya –i esperem que sigui per molt de temps així– té la 
competència, en aquest cas, dels cossos policials. Si es produeix una actuació des-
proporcionada per part dels cossos policials, serà objecte, en aquest cas, d’actuació 
de l’Oficina dels Drets Civils i Polítics? Nosaltres entenem que sí que hauria de ser-
ho. Per tant, també és una de les coses que li volem plantejar, no?

I, sobretot, que correm el risc –que és una de les reflexions que també li volia 
traslladar– de...: «Bé, com que el context polític és el que és...» Que no dic que s’ha-
gi de fer per això, però que hem de garantir que sigui realment una oficina que sigui 
vista, no?, per tots els catalans i catalanes, independentment del seu color polític i 
de la seva ideologia o de la seva condició, com un espai al qual acudir, eh? Jo crec 
que aquesta és una de les tasques que hauríem d’intentar treballar, reforçar, i fins 
i tot que quan ens trobem d’aquí a un any, o quan sigui, per fer balanç de l’oficina, 
doncs, aquest sigui un element central, perquè, si no, estaríem fent jo diria «un flac 
favor» a aquest context, no?, de retallada de drets i llibertats polítiques que existeix 
a Catalunya.

Evidentment, a Catalunya hi han elements objectius, no?, que estan relacionats 
amb l’1 d’octubre o el que ha succeït en aquest cas amb els consellers i conselleres 
que són a la presó, però també hi ha una dimensió internacional, o una dimensió 
espanyola de retallades de drets i llibertats. Es feia referència, per exemple, a la llei 
mordassa, no?

Jo també els faria un suggeriment, és a dir, que mirin el que ja existeix, eh? Crec 
que l’Oficina per la No Discriminació de l’ajuntament és un bon model, eh? És un 
model que funciona de manera jo diria independent. Té un responsable polític que 
és evident, que és el tinent d’alcalde de Drets Civils, però que és una oficina que fun-
ciona amb treballadors i treballadores públiques; que té, jo diria, un alt prestigi, de 
gent que acudeix quan ha tingut una vulneració dels seus drets civils i polítics; que, 
com que ho ha decidit així el plenari de l’Ajuntament de Barcelona, té capacitat san-
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cionadora. És a dir, si algú creu que s’han vulnerat els seus drets civils i polítics..., 
per exemple, quan es produeix una vulneració que no es permet entrar...

La presidenta

Ha d’anar acabant, eh?, senyor Cid.

David Cid Colomer

...–sí– algú d’una determinada condició social o sexual en un local, pot aquesta 
oficina sancionar, si es produeix aquesta discriminació. I, per exemple, ha acompa-
nyat a molts ciutadans i ciutadanes que van ser agredits pels cossos policials l’1 d’oc-
tubre. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Oficina per la No Discriminació, s’ha 
presentat com a acusació particular, en aquest cas com a Ajuntament de Barcelona, 
ho repeteixo, en aquests casos, no?, d’agressions policials a ciutadans i ciutadanes 
que van voler participar a l’1 d’octubre.

Per tant, jo insisteixo en el que deia abans: crec que és una bona idea; crec que no 
s’ha materialitzat de la millor manera; en tot cas, deixem-la treballar. I m’agradaria, 
doncs, que afrontessin aquests possibles riscos, o aquestes possibles prevencions, 
perquè aquesta oficina funcioni de la millor manera possible.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies per la seva intervenció. Tirem endavant. Anem al Subgrup de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bona tarda. Gràcies a tots per comparèixer. Bé, s’han dit moltes coses ja. Nosal-
tres, ja ho hem dit més d’una vegada, creiem que..., bé, estem evidentment d’acord 
amb la creació d’aquesta oficina, però sí que per part dels grups parlamentaris que 
donen suport al Govern s’ha perdut o..., de moment no hi renunciem, però l’oportu-
nitat de que aquest Parlament pugui investigar amb una comissió pròpia, en un espai 
propi, sobre els fets de l’1 d’octubre, perquè, bé, es va acabar convertint l’oficina i tot 
plegat en una mena de..., vull dir que encara no hem tirat endavant la investigació 
formal sobre els fets de l’1 d’octubre.

Però, bé, nosaltres sumar-nos a les preguntes que ja se’ls ha fet. Entenem que el 
caràcter generalista que plantegen convida a preguntar-nos si aquesta oficina es ma-
nifestarà i, per tant, donarà suport a aquelles persones que vegin vulnerats els seus 
drets per part del mateix Govern o de les institucions que en formen part o que en 
depenen. Hem conegut darrerament com el mateix Cos de Mossos d’Esquadra ha 
vulnerat o ha exercit la violència sobre el moviment antifeixista i sobre el mateix 
moviment independentista. I, per tant, entenem que cal anar més enllà. I també es-
tarem alerta per aquesta qüestió.

Entenem que també els drets civils i polítics van..., són tan amplis que podria 
ser, doncs, no?, com una oficina on hi anés a parar tothom. Però creiem que cal prio-
ritzar. I els preguntem quines són les seves prioritats. Entenem que..., per exemple, 
una persona que és reprimida perquè es resisteix a un desnonament, podrà acudir 
a aquesta oficina? O no és el lloc on acudir, aquesta oficina, si s’ha vist reprimida 
pel fet de reivindicar o defensar el seu dret fonamental a l’habitatge? I així mateix 
amb les persones que veuen els seus drets reduïts, coartats o reprimits directament, 
vinguin d’on vinguin, conseqüència del patriarcat, de la violència masclista que pa-
teixen les persones LGTB. Si aquestes qüestions estan dintre de les seves prioritats.

I l’altra qüestió és si ens poden detallar una mica millor la coherència que ha de 
tenir, per exemple, amb altres qüestions que ja estan aprovades; per exemple, al ma-
teix reglament que en principi s’ha de desenvolupar, al reglament sancionador sobre 
la Llei contra l’LGTBIfòbia, per exemple...
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La presidenta

Ha d’anar acabant, eh?, senyora Sànchez. Té dos minuts i mig.

Natàlia Sànchez Dipp

... –d’acord, ja acabo–, com plantejaran la coherència amb altres espais que hi ha, 
de defensa de drets, que formen part de la mateixa institució?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Passo ara la paraula al Subgrup Parlamentari del Partit Popular. 
Dos minuts i mig, per expressar la seva opinió o les preguntes que cregui oportunes, 
senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, podem abordar aquest debat des de dos punts de vista 
molt diferents. Un, des d’una certa ingenuïtat, de dir: «Guaita, ara es preocupen pels 
drets civils i polítics i ara creen una entitat, doncs, per intentar garantir que tothom 
té accés als seus drets civils i polítics.» I un, que jo crec que és el realista, l’autèn-
tic, el de veritat, el que és, i és que vostès creen aquesta oficina perquè vostès tenen 
un determinat interès partidista, ara, en aquest moment. I ho fan ara, en aquest mo-
ment, i ho fan amb una clara orientació política. I aquesta és la realitat. Podríem 
pensar..., no ho sé, vull dir... Podem ser ingenus, eh?, si volen. Jo crec que no val 
la pena fer un discurs ingenu, avui, aquí: «Escolti, doncs, miri, està bé, esperarem 
d’aquí a un any aviam quina és l’actuació de l’oficina, aviam tal, no sé què...» 

Escolti, disculpin, no. No necessitem esperar un any, no necessitem esperar ni un 
mes. Estem convençuts de que vostès han creat aquesta oficina com un «xiringuito» 
més del procés, com una peça més del relat, com un element que els ha de donar su-
port des del mateix Govern, amb l’ús de recursos públics, per donar suport al relat 
del Govern, i que, per tant, això no beneficia el conjunt de la ciutadania de Catalu-
nya. Només busquen el benefici per als seus. Només busquen el benefici de reforçar 
el seu relat, de reforçar el seu discurs, de reforçar el seu victimisme.

Per tant, em disculparan, jo no he d’esperar mesos a veure quin és el funciona-
ment de l’oficina, perquè estem convençuts de quin serà el funcionament de l’oficina 
–n’estem convençuts.

Què n’esperem, d’aquesta oficina? No n’esperem re –no n’esperem re. Faran po-
lítica. Serà una eina de fer política. A més a més, amb recursos públics. Bé, sí, dis-
culpin, n’esperem una cosa: la seva dissolució com més aviat millor. 

I només ens queda un dubte –només ens queda un dubte–, i és si la creació 
d’aquesta oficina es pot arribar a considerar malversació de fons públics o no. Això 
sí que ho veurem d’aquí a pocs mesos, en funció de les actuacions que es facin. S’in-
vestigarà a aquesta oficina el que va passar en aquest Parlament els passats dies 6 
i 7 de setembre de l’any passat? S’investigarà, per exemple? Es van vulnerar drets 
polítics en aquest Parlament? O s’investigaran aquelles manifestacions que s’han 
intentat impedir a Barcelona recentment? Per cert, en aquesta sala hi ha un diputat 
querellat per intentar impedir una manifestació...

La presidenta

Ha d’anar acabant, eh?, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

L’oficina investigarà també aquestes coses? Investigarà la vulneració de drets 
d’aquelles persones que no tenen la línia política del Govern? Jo les respostes les 
tinc clares. Ara, amb les seves actuacions espero que ens ho demostrin aviat; llavors 
podrem determinar si hi ha malversació o no.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Té ara el torn el Grup Republicà, la senyora 
Assumpció Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. I gràcies, vicepresident, per la seva explicació sobre l’Ofici-
na de Defensa dels Drets Civils i Polítics. I no pateixi per haver estat només dotze 
minuts explicant-nos el què d’aquesta compareixença, perquè la qualitat de les in-
tervencions no va a pes ni a minutatge. Si així fos, hi han intervencions que haurien 
d’acabar-se quan surten paraules com comandos, agitación y propaganda i «xirin-
guito», perquè sembla que en altres grups parlamentaris l’ús d’aquestes paraules 
puntua. No és el cas de la seva intervenció i, per tant, li agraeixo la seva explicació.

Però sembla mentida que al segle xxi encara considerem necessària, sigui ne-
cessària la creació d’una oficina per a la defensa dels drets civils i polítics, quan si 
tires una mica d’hemeroteca veus que Nacions Unides, el 66, va aprovar, doncs, el 
Pacte internacional dels drets civils i polítics, que entra en vigor el 76. Jo en aquella 
època tenia un any, només, perquè consti el temps que fa que en parlem, d’aquestes 
coses, no?

Si agafem l’Anuari mèdia.cat dels silencis mediàtics, del Grup de Periodistes Ra-
mon Barnils, detectem que entre el 8 de setembre i l’11 de setembre del 17, doncs, 
hi han 139 incidents violents, dels quals n’hi han vuitanta-sis que són agressions 
físiques fetes per l’extrema dreta, el feixisme, que encara, malauradament, campa 
lliurement pels nostres carrers. O, segons un estudi fet per periodistes de Catalunya 
Ràdio..., que també expliquen que en aquests últims dos anys tenim vuitanta casos 
judicials en marxa, en trenta-tres jutjats, per la defensa pacífica de la independència 
–que vull recordar que no és delicte, ser independentista–, per la llibertat d’expres-
sió o per altres causes inventades en què ara òbviament no entrarem, no?; que tam-
bé tenim catorze diputats actuals investigats, que tenim més de set-cents alcaldes, o 
fins i tot nou-cents ciutadans, entre els quals hi ha un pallasso, bombers, periodistes, 
músics, etcètera. 

Segurament aquest procés independentista, doncs, ha fet aflorar, de manera més 
clara i sense màscares ni subterfugis, aquestes conductes feixistes que sempre han 
existit, que són hereves del franquisme, de l’imperialisme de l’Estat, i que lluny 
d’haver mort quedaven soterrades, però que en aquests moments se senten acombo-
iades, acompanyades per molts d’aquells que haurien de ser els primers interessats 
a combatre-les, en l’actualitat. 

Per això, malauradament, deia: «És més necessària que mai una oficina com la 
que avui ens presenta.» I una oficina que, tot i l’augment de la vulneració dels drets 
civils i polítics dels últims mesos..., molt vinculada, és veritat, a la situació política 
que viu Catalunya. Suposo, doncs, que vostès, en els estudis que elaboraran, faran 
referència i treballaran conjuntament amb l’Human Rights Watch, que parla també 
sobre la violència policial de l’1 d’octubre, o Amnistia Internacional, o el Síndic de 
Greuges, que no només fa un estudi sobre la vulneració de drets fonamentals i lli-
bertats públiques en ocasió de la reacció penal a l’1 d’octubre, sinó que també parla 
de la suspensió d’actes com el que s’havia de fer a Madrid sobre el derecho a decidir, 
també a Gasteiz o a Gijón, que afecta concretament la llibertat d’expressió, o fins i 
tot també fa referència a la instrucció de la fiscalia de menors quan intenta prohi-
bir la participació a manifestacions i concentracions a menors, tot i tenir, aquests, 
les autoritats dels pares, no? O fins i tot el comissari de Drets Humans del Consell 
d’Europa, que també, doncs, demana investigar l’1 d’octubre.

Per tant, vicepresident, l’oficina és necessària. Ens felicitem de la creació d’aques-
ta oficina i que pugui treballar llargament per la defensa d’aquests drets civils i po-
lítics. A més a més, valorem positivament en la seva presentació la visió positiva 
que n’ha fet, d’aquesta oficina; de no només actuar a reacció dels casos que tenim 
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malauradament ara sobre la taula, sinó també en positiu, no?, amb la promoció dels 
drets civils i polítics, que és veritat que a Catalunya, d’això, també sempre n’hem 
estat abanderats i pioners.

I, per tant, demanar-li que des d’aquesta oficina, que és necessària, es treballi, 
doncs, per facilitar l’accés a les persones individuals que considerin vulnerats els 
seus drets, però també a aquelles institucions que així ho considerin i que, a més a 
més, se’n pugui fer un ampli i fàcil retorn, de les conclusions a les que arribi, doncs, 
aquesta oficina.

I també demanar-li, òbviament, coordinació amb tots els altres ens –que n’he dit 
alguns, però n’hi han molts altres– que també, doncs, treballen en aquest àmbit, per 
tal de protegir la ciutadania; però no només això, sinó..., perquè hem de posar llum, 
hem de posar focus a tots aquests casos on encara a dia d’avui es vulneren els drets 
civils, perquè fent-ho així serà molt més fàcil construir el país que volem.

Moltes gràcies, vicepresident.

La presidenta

(La presidenta comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no 
n’han quedat enregistrats els primers mots.) ...senyora Laïlla. En nom del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, la senyora Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bé; hola, bona tarda, vicepresident. Diputats... Jo, en primer terme, doncs, mira, 
aquesta oficina..., crec que estem en un moment excepcional: jo ahir a la tarda vaig 
poder estar quatre hores amb la consellera Bassa. I, per tant, quan només fem que 
anar a les presons i veiem la injustícia del context actual, doncs, jo crec que aquesta 
oficina està plenament justificada.

Jo el primer que li diria és gràcies, al vicepresident, perquè la seva intervenció 
de dotze minuts fa més o menys, però el que demostra és un respecte institucional 
envers la tasca que fem nosaltres, envers la tasca que fa el Govern. I, per tant, l’hi 
agraeixo i em sento molt còmoda amb un vicepresident, doncs, que davant de qual-
sevol proposta compareix i fa la seva intervenció. Per tant, respecte institucional 
és el més important, que no tots els grups d’aquesta cambra veig que ho acrediten.

Segon. Escolti, nosaltres..., aquí diu «interès partidista d’aquesta oficina». Nosal-
tres el que hem vist és la vulneració d’uns drets civils i polítics per part d’una part de 
la societat, i nosaltres, envers això que hi ha una proposta del Govern d’una oficina, 
nosaltres ens hi sumem. Perquè nosaltres, a diferència dels altres, quan veiem que 
es vulneren drets civils i polítics, doncs, el que fem és sumar-nos a aquesta deman-
da i fer costat, doncs, a totes aquelles iniciatives durant aquest context excepcional.

Segon. Aquí es diu: «Oficinas, fiscales, abogados...» Bé, en els últims dos dies..., 
i per sumar-me també a la companya anterior, no? Escolta, Amnistia Internacional 
demanava ahir la llibertat dels Jordis, defensava aquesta vulneració dels drets més 
elementals. Ahir la consellera Bassa m’explicava les dificultats amb les quals està 
podent preparar la seva defensa per accedir a tota la instrucció; per tant, dificultats 
enormes per exercir el dret a la defensa, que està a l’article 24 de la Constitució es-
panyola que tant citen. I, per tant, des d’aquest punt de vista, doncs, màxim –mà-
xim– suport. 

També recordar, l’altre dia, des de la Unió Europea, la Comissió Europea, com 
s’asseverava la vulneració del dret a la neutralitat tecnològica, a l’octubre, amb el 
tancament de webs, tancament de dominis; per tant, altres drets civils vulnerats. En 
aquest sentit, doncs, també agraeixo les aportacions que han fet des de Comuns o 
des de la CUP, de preguntes, demandes, no?, necessitats que puguin sorgir de l’ofi-
cina. Des d’aquest punt de vista, doncs, nosaltres farem la nostra feina i estarem en-
cantats de retre comptes dels resultats d’aquesta oficina, perquè crec que és el més 
important. I, per tant, la màxima col·laboració.
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A mi també m’ha agradat molt la definició que ha fet el vicepresident, de ser-
vidor. És a dir, jo crec que hi ha el Síndic de Greuges. Crec que aquesta oficina té 
un altre perfil: crec que ha de fer i ha de recollir tots els drets que es puguin veure 
vulnerats, tant si afecten el Govern com si no. Jo crec que hi ha d’haver un màxim 
control i màxima independència. Perquè a nosaltres no ens fa por la garantia, no ens 
fa por el control dels drets i llibertats fonamentals.

I, per últim, no ho sé, jo no havia nascut quan es va signar el Pacte internacional 
de drets civils i polítics per part de l’Estat espanyol, però és que em plantejo si hi ha 
algun grup que, veient que la situació que estem vivint no suposa vulneració de drets 
civils espanyols, doncs, no ho sé, que ho portin al Congrés i que en surtin, de la ra-
tificació d’aquest pacte.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Geis. (Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois de-
mana per parlar.) Sí, si us plau.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Sí, per al·lusions, presidenta; al·lusions que han fet els portaveus de Catalunya en 
Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

La presidenta

Perdoni... Perdoni –perdoni–, sí.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

En virtut de l’article 87 del Reglament: al·lusions.

La presidenta

Molt bé, té trenta segons.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Sí, gràcies. En relació amb el que ha comentat el portaveu de Catalunya en Comú 
Podem, el Síndic de Greuges. Sí, el Síndic de Greuges, quan en parlem, parlem de 
la institució del Síndic de Greuges, no del senyor Ribó. El senyor Ribó el que no ha 
fet també l’hi dic: del dia 6 i 7 de setembre encara no ha obert cap actuació d’ofici 
en relació amb aquella vulneració de drets fonamentals, d’acord? Per tant, d’aquesta 
manera, nosaltres considerem que és el síndic del procés, únicament treballa per a 
una banda de l’hemicicle.

D’altra banda, també, el que ha comentat la portaveu d’Esquerra Republicana. 
Home, també puntua, per ser president, fer articles, quan anomenes persones que 
són bèsties en forma humana.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Vicepresident, teniu la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. Voldria agrair a tots els diputats les seves interven-
cions, i miraré de comentar i respondre a les inquietuds i les preguntes que m’han 
plantejat tots ells. Ho faré, com és tradició, per ordre d’intervenció.

Al diputat Manuel Rodríguez, de Ciutadans. Crec que la seva intervenció –i és 
una opinió– ha estat una bona mostra de les tècniques de discurs de Ciutadans, que 
es caracteritzen, en primer lloc, per fer un totum revolutum de conceptes que no te-
nen res a veure, d’utilitzar un llenguatge que criminalitza l’adversari i d’abocar to-
talment prejudicis contra el seu interlocutor. Vostè ha qualificat la meva intervenció 
de monòleg. Evidentment, és una compareixença, parlo jo, i després vostès pregun-
ten i jo responc. Vostè acaba d’intervenir ara, en el seu torn d’al·lusions. Suposo que 
potser algun dia podrà comparèixer aquí i, doncs... Però no sé com es fa una com-
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pareixença en la qual jo deixi de parlar i parli vostè. Llavors, potser el que no volen 
és que jo parli, i crec que aquesta no és la seva intenció.

Vostès barregen conceptes i, vaja, és a dir, s’agafen a un acte de l’any 2010, de la 
presentació d’un llibre, per, a partir d’aquí, inferir no sé quin discurs que, en aquest 
cas, pugui invalidar la designació d’Adam Majó com a director de l’oficina, sense... 
No sé exactament de quin acte parla, però m’agradaria conèixer-lo. I, en tot cas, 
fixi’s en tota la seva altra trajectòria. I, si no, alguns companys seus de bancada li 
poden explicar no només la trajectòria, sinó l’actitud que sempre ha demostrat el se-
nyor Adam Majó en les seves responsabilitats institucionals, no?

I també fan servir un llenguatge, quan parlen de «comandos», «xiringuitos», que 
directament ja situa la persona que compareix o la persona amb qui interlocuten, 
doncs, en una situació en què directament ja no caldria que vingués aquí a parlar, 
no? Vostè ha començat dient: «Li diré el que no vol escoltar.» No, no, jo..., a mi 
m’encanta escoltar el que vostès diuen, sempre intento estar molt atent, però el que 
veig és que qui no m’ha escoltat és vostè. Perquè jo he parlat que aquesta oficina és 
per defensar els drets de tothom –per defensar els drets de tothom–, i aquest és el 
nostre compromís. I, per tant, a partir de les actuacions vostè ho podrà jutjar.

Ha qüestionat l’existència de l’oficina, perquè hi ha altres organismes que porten 
a terme tasques similars, però se li ha posat l’exemple –i jo ho tenia aquí apuntat per 
dir-ho– de l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona, o les ac-
tuacions que, per exemple, li puc dir que fa l’Institut Català de les Dones en atenció 
a les víctimes de violència masclista, que no invalida la feina que pugui fer la fis-
calia o els tribunals, evidentment, quan es produeix un crim d’aquestes característi-
ques. És a dir, el Govern de la Generalitat, si creu que hi ha una vulneració de drets 
civils i polítics, no s’inhibirà. No tenim dret a inhibir-nos. No ens podem inhibir. 
No podem dir: «No, és que això ja..., la fiscalia.» No. Si podem actuar en l’àmbit de 
les nostres funcions i responsabilitats, ho hem de fer. Ho hem de fer, si hi ha algun 
àmbit de funcions o responsabilitats que pugui estar vinculat amb que una persona, 
un col·lectiu pugui tenir garantits els seus drets civils i polítics. Per tant, ho farem.

A vostès sembla que tampoc els valen altres organismes independents que po-
dríem dir que fan un control extern a l’Administració, en virtut de la seva inde-
pendència i en virtut de la seva, doncs, vinculació, no en aquest cas al Govern de 
la Generalitat sinó al Parlament, com és el cas del Síndic de Greuges. Però llavors 
tampoc els val la feina que fan, no? Vaja, no ho sé, crec que potser s’han d’aclarir 
–s’han d’aclarir.

Finalment, el senyor Adam Majó nosaltres l’hem nomenat per moltes raons. La 
primera és perquè bona part dels drets civils i polítics, quan s’han produït vulnera-
cions, s’han produït en l’àmbit de les mobilitzacions ciutadanes, en l’àmbit de l’exer-
cici del dret a la llibertat d’expressió i el dret a la llibertat de manifestació. Per la 
seva militància política, per la seva trajectòria d’activisme social i polític, té un co-
neixement de en quines situacions es pot produir aquesta vulneració de drets.

En segon lloc, per la seva experiència com a representant institucional, regidor 
d’ajuntament durant uns anys; per tant, entendre com funciona l’Administració, com 
funciona la relació amb les diferents organitzacions polítiques, entre les diferents 
administracions.

I després, també, l’experiència professional com a comissionat pel Centre His-
tòric de Manresa; ha estat un treball multidisciplinari en què hi han qüestions de 
mediació i de treball comunitari, en què hi han qüestions relacionades amb la nor-
mativa, amb la interacció entre diverses administracions.

Per tant, doncs, nosaltres hem considerat que era la persona adient. Evidentment, 
a vostès no els agrada la seva figura perquè és una persona independentista, però ha 
d’entendre que el que no farem és nomenar algú de Ciutadans. Quan vostès governin 
podran nomenar algú de Ciutadans, i ben fet que faran, diguem-ne, no?
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I després fan algunes coses que jo crec que aquí els traeix el subconscient. Perquè 
diu: «“Borrat” selectiu», no?... «Esborrada selectiva.» No sé a què fa referència. Potser 
fa referència al currículum del senyor Rivera a la web del seu partit, que sí que s’ha 
esborrat selectivament. No ho sé, a què fa referència, no? En tot cas, si creu que hi  
ha hagut alguna cosa, posi-ho sobre la taula.

Pel que fa a la diputada del PSC, agraeixo la seva intervenció. Crec que és im-
portant que a tots els instruments de defensa dels drets civils i polítics que s’articulin 
quedi molt clar que la defensa és per als drets civils i polítics de tothom. Això no és 
una oficina per als independentistes, és una oficina per als drets civils i polítics de 
tothom. Quan es vulnera el dret a la llibertat d’expressió d’algú que va amb la ban-
dera espanyola pel carrer, s’està vulnerant el meu dret a la llibertat d’expressió com 
a independentista, també. Perquè quan es vulnera el dret d’un, es vulnera el dret de 
tots. I, per tant, nosaltres defensarem els drets de tothom. I, per tant, aquest és el 
nostre compromís.

Hi ha experiències, com vostè ha citat, de l’Ajuntament de Barcelona, que és una 
oficina que nosaltres, doncs, mirem de forma molt positiva. Creiem que en podem 
aprendre i que, doncs, és un referent, perquè té una llarga trajectòria i perquè demos-
tra com des de l’Administració i com des de la dependència o la vinculació a un go-
vern..., que evidentment té una orientació política. Perquè els governs, com a mínim 
fins al moment en societats democràtiques, s’escullen en base al vot als partits polí-
tics, no?, i, per tant, tenen ideologia; n’han de tenir. Malgrat això, té una experièn-
cia molt positiva, i que no li ha afectat la neutralitat, no? Neutralitat ideològica, eh?, 
no neutral respecte a quan es produeixen vulneracions, no? Per tant, és una bona 
experiència, i crec que és un referent en aquest àmbit que voldrem tenir en compte.

Pel que fa al diputat David Cid, de Catalunya en Comú. Per fer un símil, quan 
vostè parlava dels riscos: hi han mecanismes de control, d’alerta, d’impuls interns 
i d’altres de control extern. La Intervenció General de la Generalitat i els interven-
tors fan un control intern, i la Sindicatura de Comptes fa un control extern. Doncs, 
en aquest cas, entre altres funcions que ha de tenir l’oficina, farà aquestes funcions 
d’alerta, de seguiment intern, i evidentment hi han altres organismes i altres poders 
que en fan un control extern. El fan el Síndic de Greuges, que fa aquest control ex-
tern, i per tant aporten un..., és a dir, fan unes aportacions, uns valors afegits dife-
rents, no? I, per tant, creiem que el fet que hi hagin aquests mecanismes, també de 
cara a les polítiques de la Generalitat, pot ajudar la funció.

És a dir, la funció que fa la Intervenció General segur que ajuda que la Sindica-
tura de Comptes pugui fer la seva feina. Doncs, el mateix en aquest àmbit. Que hi 
hagi la Intervenció General de la Generalitat no obsta que quan un ciutadà creu, o a 
vegades es creu, doncs, que hi ha hagut algun ús dels fons públics de forma no ade-
quada, els tribunals fan la seva actuació. Doncs, aquí el mateix, no? Aquí, en aquest 
cas, el mateix. Serà un element més. I creiem que el fet que també pugui fer..., una 
cosa que no poden fer els organismes externs, que és coordinar les polítiques del 
Govern en aquest àmbit, i fer aquesta influència dins del Govern amb la visió dels 
drets civils i polítics, no? Per definició, un organisme, una institució que fa el control 
extern, doncs, no ho pot fer perquè no li correspon l’impuls en l’àmbit del Govern, i 
l’impuls en l’àmbit del Govern en aquest cas correspon al mateix Govern i, per tant, 
una unitat creada especialment en això.

I, com jo li deia, nosaltres no ens inhibirem davant d’un fet que creiem que sigui 
una vulneració dels drets civils i polítics. No perquè hi hagi una fiscalia, que ha de 
fer la seva feina, no perquè hi hagi un poder judicial i uns tribunals de justícia que 
hagin de fer la seva feina, no perquè hi hagi altres administracions, perquè hi hagi el 
Síndic de Greuges o perquè hi hagi altres ombudsmen a nivell de defensor del poble 
o defensor del poble europeu, doncs..., és a dir, això..., no externalitzarem el com-
promís amb els drets civils i polítics; els tenim tan presents que volem que hi hagi 
una unitat al Govern que es centri en aquest àmbit.
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La diputada de la CUP feia referència a comissions del Parlament. En tot cas, no 
em correspon a mi. I, en tot cas, el que jo puc dir és que en allò que calgui col·labo-
rar en comissions d’investigació que hi hagin, el Govern sempre està a disposició. 
I evidentment, en aquest cas, en allò que es pugui col·laborar amb el Parlament quan 
una comissió d’investigació, doncs, tracti sobre alguna vulneració, hi hagi una di-
mensió relacionada amb els drets civils i polítics, nosaltres estarem a disposició del 
Parlament, com no pot ser d’una altra manera.

I evidentment, també, quan en qualsevol àmbit de la Generalitat es produeix una 
situació de vulneració de drets, tot el Govern se’n preocupa, sempre. Si es produeix 
en l’àmbit de salut, tot el Govern ens preocupem; si es produeix en l’àmbit de l’ense-
nyament, també; en l’àmbit dels serveis socials, en l’àmbit de la seguretat ciutadana, 
en l’àmbit de presons. És un compromís de tot el Govern. I, per tant, aquesta feina en  
aquest àmbit..., doncs, l’oficina serà un valor afegit, un instrument per ajudar en 
aquest àmbit. Per tant, evidentment, si es produeix una vulneració, aquests mecanis-
mes interns d’alerta, d’avaluació, d’impuls dels canvis que s’hagin de produir, doncs, 
evidentment serà una de les dimensions de treball de l’oficina, no?

Pel que fa a la intervenció del Partit Popular, diguem-ne, lamento que no seguei-
xi el to rigorós que és tradició del diputat Santi Rodríguez. Malgrat que tinc moltes 
discrepàncies ideològiques amb vostè, o totes les discrepàncies ideològiques possi-
bles, crec que avui el rigor se l’ha deixat al menjador a l’hora de dinar, eh? Perme-
ti’m la broma.

Interès partidista? La llei mordassa, l’aplicació de l’article 155, instar la Fisca-
lia General de l’Estat que..., aplicació del 155 perquè es dissolgui el Govern, instar 
la Fiscalia General de l’Estat perquè aquest Govern dissolgui els membres d’aquest 
Govern, els portin a l’Audiència Nacional i els empresonin. Que el ministre Rafael 
Catalá anés avançant i explicant, quinze dies abans, el que passaria en el procedi-
ment al Tribunal Suprem... Vaja, interès partidista... Allò és, una mica, el que diuen 
els evangelis, eh?, de la palla en l’ull de l’altre i la biga en l’ull propi. És a dir, crec 
que s’ho hauria de mirar una mica, no? I, vaja, ara sortiré d’aquí ja amb una querella 
per malversació, suposo, no?

Si creu... Primer, l’oficina treballarà pels drets de tothom. I si vostè creu que al-
gun organisme que només defensa els drets d’un sector ideològic el que fa és mal-
versació, hauria de presentar una querella contra la Fiscalia General de l’Estat du-
rant el mandat del Partit Popular, perquè es tapava els ulls davant de les agressions 
que s’han produït a persones, en funció de la bandera que portaven o del color que 
portava el seu llaç. Per tant, si vol ser equànime, presenti una querella per malver-
sació contra els exministres d’Interior del Partit Popular i contra la Fiscalia General 
de l’Estat en l’etapa del Partit Popular, no?

Nosaltres actuarem d’acord amb la normativa, i no actuarem en contra de la nor-
mativa. Ho hem fet sempre amb l’ús de fons públics, i evidentment ho seguirem fent 
en el cas de l’Oficina dels Drets Civils i Polítics.

I pel que fa referència al Grup Republicà i a Junts per Catalunya, coincideixo 
plenament amb la seva intervenció. El context, evidentment, fa que haguem d’anar 
adequant els instruments que tenen les administracions per respondre als reptes 
que hi han. I ara hi ha un repte, que és que hi ha una part important de la ciutada-
nia, de diferents colors polítics, que considera que els seus drets civils i polítics, el 
seu dret a la llibertat d’expressió, de manifestació, de reunió estan sent vulnerats. 
Per tant, impulsem un nou instrument per donar resposta a aquest repte, que ha 
emergit fruit, en bona part, de la situació de polarització política, sí; en la situació 
que des del Govern creiem que és una situació de repressió judicial i policial contra 
l’independentisme, sí; però també des d’altres opcions ideològiques s’han denun-
ciat casos.

I, evidentment, tots els casos. És a dir, no es mirarà la bandera, no es mirarà la 
ideologia. Perquè els drets no tenen bandera ni tenen ideologia ni tenen posiciona-
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ment partidista. Són drets de la ciutadania, drets individuals i drets col·lectius que 
cal defensar. I evidentment en tota la seva dimensió; també, per actualitzar-ho, quan 
s’utilitza, doncs, tot el context, tots els àmbits tecnològics, des de Twitter, pàgines 
web, etcètera, quan s’actua sobre aquests elements per vulnerar drets. També en 
aquest àmbit i en aquest sentit, doncs, aquesta setmana hem tingut aquesta comuni-
cació de la Comissió Europea al respecte que fa emergir aquest debat, no?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda. Obrirem un se-
gon torn d’intervenció dels grups de tres minuts, i la meitat per als subgrups parla-
mentaris. Començarem amb el senyor Manuel Rodríguez, de Ciutadans.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, presidenta. Bé, senyor Aragonés, és que no ha contestat cap de les pre-
guntes que li hem fet –cap ni una. La veritat és que... Quina formació té el senyor 
Adam Majó? Únicament ha parlat de l’activisme, trajectòria; però a nivell de for-
mació, formació jurídica... És a dir, una persona que ha de defensar els drets civils i 
polítics, en realitat els drets dels ciutadans, i no té cap formació jurídica... Home, jo 
crec que està fora de context.

Amb relació als... Bé, parlem, també, de les competències i les funcions d’aques-
ta oficina. És que són duplicitats. És a dir, ja existeixen organismes que fan això, i 
que han de vetllar pel compliment dels drets dels ciutadans, com és el cas del Síndic 
de Greuges, o, en el cas judicial, si es considera oportú, anar a la fiscalia o al jutjat 
o als Mossos.

Doncs, bé, en una entrevista que se li ha fet al senyor Majó, va dir..., fins i tot, 
miri, a la pregunta que li feia el periodista, li deia: «Por imagen, ¿no debería de-
pender...?» Bé, «per imatge, no hauria de dependre del Parlament?» El senyor Majó 
va dir: «Del Parlament ja hi ha el síndic. Quan un govern decideix que crea una 
estructura que permeti vetllar per això, és una decisió política.» I, a més, diu que 
tindrà una implicació política molt més alta que la que té el síndic. És a dir, ja està 
dient que el síndic té una vinculació política, i que aquesta oficina... És una entre-
vista que està publicada, és a dir..., i, a més, per un diari precisament independen-
tista.

Per tant, home, jo crec que aquí s’està veient molt clarament la tessitura aquesta; 
és a dir, la finalitat està molt clara: és una oficina per fer de comissariat polític del 
Govern. Vostè ho ha dit al començament: «Serà coherent amb l’orientació política 
del Govern.» I després diu: «Bé, però serà independentment de l’orientació políti-
ca.» Doncs, nosaltres voldríem saber si no només les qüestions que vostè planteja, 
sinó també les agressions físiques i verbals a persones no independentistes... La co-
missió d’investigació d’espionatge a partits polítics, també la farà el senyor Majó? 
El boicot o la intenció de prohibició de manifestacions públiques i actes polítics; 
utilització il·legal de dades personals el dia 1 de setembre –un referèndum il·legal, 
també–..., la utilització de dades personals de tots els catalans, també farà alguna 
cosa?

Declaracions de persones no grates a molts ajuntaments catalans; insults per 
part..., dintre de la televisió pública catalana; vulneració de drets lingüístics –espe-
cialment d’aquells pares que volen escolaritzar els seus fills en castellà–, i, evident-
ment, per descomptat, la neutralitat de l’espai públic. Això també ho defensarà el 
senyor Majó?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Té la... (Pausa.) No?, no vol fer ús de la parau-
la? (Pausa.) El diputat David Cid.
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David Cid Colomer

Tres preguntes ràpides. La primera és si l’oficina ha emès ja algun posicionament 
públic, no?, aquests dies, des que ha estat nomenat el seu nou director. Ho dic per-
què hi han hagut..., per exemple, no?, es feia referència abans a actuacions policials que 
nosaltres entenem que han estat desproporcionades i no coneixem que s’hagi emès cap 
opinió.

No m’ha contestat a per què l’oficina no s’ha creat des del Parlament. Perquè creiem 
que no era millor..., o nosaltres creiem que era millor crear-la des del Parlament, com 
s’ha fet a l’ICIP. Si ho ha fet, no l’he seguit. En tot cas, l’hi torno a preguntar. Perquè 
no era millor, no?, en aquest sentit de que fos vista per tothom com una oficina al ser-
vei de tots els ciutadans i ciutadanes..., si no hauria estat millor crear-la per llei a nivell 
del Parlament.

I, després, sobretot també l’alerto de que no sigui una cosa simbòlica. Crec que 
vostè feia referència –i celebro que sigui així– a l’Oficina de la No Discriminació. 
Crec que cal, si això va de debò, que camini cap a aquesta direcció, en el sentit, no?, 
de l’Oficina de No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona, i que això no quedi 
en el terreny simbòlic, que no li serveixi a vostè..., perquè es mou poc en el terreny 
simbòlic i molt en el terrenal, normalment, i això a vegades li pesa o l’hi fan pesar 
alguns dels seus companys. I que no serveixi només, la creació de l’oficina, perquè 
pugui venir aquí de tant en tant i que PP i Ciutadans, doncs, li donin una estona d’es-
topa i això li doni certa legitimitat. Per tant, espero que l’oficina camini, i camini en 
la direcció que nosaltres li plantejàvem.

La presidenta

Gràcies, senyor Cid. Té la paraula la senyora Natàlia Sànchez, del Subgrup de 
la CUP.

Natàlia Sànchez Dipp

Molt bé. Sí, insistir una mica més, també, com el diputat de Catalunya en Comú 
Podem, en la qüestió concreta que ens preocupa. A més a més, ara, el conseller Buch 
està compareixent també en la Comissió d’Interior sobre aquesta qüestió. Sobre..., ja 
que avui està aquí, conèixer també la seva opinió sobre la violència policial exercida 
per Mossos d’Esquadra les darreres setmanes. Ja coneix perfectament de quins ca-
sos parlo i de quins dies, però també una mica més enllà, no?, és a dir, quina mirada 
hi posen, quina mirada hi posen des de la lògica dels drets humans, de garantir el 
dret a protesta –i entenc que també és la mirada del Govern. I intentar aprofundir-hi. 
Li demano si pot intentar aprofundir una mica en aquestes qüestions, perquè a ve-
gades ens podem trobar, no?, que des del mateix exercici del poder vulguem estar 
defensant els drets i, a vegades, potser també estant-los vulnerant.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom del Partit Popular, el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Molt breument, dues consideracions al senyor Aragonès. En primer lloc, 
amb relació a una afirmació que vostè ha fet, que és «la fiscalia general del Partit 
Popular». El Partit Popular no ha manat mai a la Fiscalia General, igual que ara no 
hi mana el PSOE, a la Fiscalia General. Jo ja sé que són conceptes que a vostès els 
costa d’entendre, eh? Després d’haver aprovat la Llei de transitorietat, en la que el 
president de la Generalitat era el màxim poder legislatiu, executiu i judicial de tot 
Catalunya, jo ja entenc que a vostès, això de la separació de poders, els costa d’en-
tendre. Però la realitat és aquesta, encara que els pesi.

I la segona qüestió. Jo li agraeixo molt sincerament la seva rèplica a la meva in-
tervenció –molt sincerament. Perquè de veritat que la seva rèplica és precisament 
allò que li ha donat rigor a la meva intervenció.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Pel Grup Republicà, la senyora Laïlla, si us plau.

Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. I també molt breument al vicepresident. És evident que 
aquesta oficina ha de ser i serà –n’estic convençuda– independent dels colors po-
lítics, perquè estem parlant de drets, i sabem què són els drets, sobretot els civils i 
els polítics, perquè lamentablement, doncs, ens estem trobant contínuament i d’una 
manera exagerada amb la vulneració de drets com la llibertat d’expressió, la lliber-
tat de manifestació, la vulneració de principi de legalitat penal, el dret de tutela, de 
defensa, i fins i tot, també, el dret dels càrrecs públics. Tant que parlem del Parla-
ment; doncs, el dret dels càrrecs públics a exercir lliurement el mandat que tenen a 
través d’unes urnes. Perquè vull recordar que tenim, precisament, la molt honorable 
Carme Forcadell, presidenta del Parlament a l’anterior legislatura, que simplement 
per permetre el debat..., que és el que venim a fer en aquest Parlament, a parlar. 
Doncs, per permetre el debat en seu parlamentària, està en presó preventiva.

I, per tant, agrair-li una vegada més la iniciativa per aquesta oficina, i dema-
nar-li, com ja he dit, i reiterar-li, l’interès perquè defensi els drets de tota la ciutada-
nia, també d’aquells que en aquests moments estan a la presó, estan a l’exili, o estan 
sense poder expressar amb tota la seva convicció i la seva força, perquè no tenen 
dret a manifestació ni dret a expressió lliure, doncs, el que pensen, que en aquests 
moments és el que és perseguit.

Moltes gràcies, vicepresident.

La presidenta

Moltes gràcies. Per tancar aquest torn, la senyora Geis.

Gemma Geis Carreras

Bé, de manera molt breu, doncs, dir que treballarem i vetllarem, no?, com la 
nostra tasca aquí parlamentària, perquè aquesta oficina sigui independent, que real-
ment, doncs, vetlli per seguir, per fer un seguiment i donar suport a tota aquella vul-
neració de drets civils i polítics que es pugui produir. Vetllarem també per aquest 
retiment de comptes que forma part del nostre exercici de l’activitat parlamentària. 
Màxima col·laboració.

I em quedo –jo crec que defineix molt bé l’esperit de l’oficina i, per tant, crec que 
és el que hem de vetllar–..., que el vicepresident ha dit, no?, que els drets fonamen-
tals no tenen banderes. I, per tant, com que els drets fonamentals no tenen banderes, 
si aquest és el titular de l’oficina, crec que és un bon inici, i, per tant, a disposar.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Geis. Per acabar, i per tancar aquesta sessió informati-
va, vicepresident, teniu la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Finances

Moltes gràcies. De manera molt breu. Tot el que fa referència al suport jurídic i 
a les tasques, no?, amb una òptica jurídica, que hagi de fer l’Oficina dels Drets Ci-
vils, tindrà el suport dels serveis jurídics del Departament de Vicepresidència i dels 
serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, del Gabinet Jurídic Central i de la 
resta de departaments.

Tornar a insistir que els drets civils i polítics són de tothom, no són només dels 
qui pensen d’una manera o els qui pensen d’una altra.

Pel que fa, doncs, també, a algunes qüestions relacionades..., no?, han fet refe-
rència a qüestions d’ordre públic dels darrers dies. Estem posant en marxa l’oficina. 
Aquesta posada en marxa, doncs, comporta..., perquè no ho hem pogut fer abans 
perquè tot just el director ha estat nomenat el passat 1 d’octubre. Doncs, evident-
ment, una de les primeres tasques és aquesta de coordinació, establir aquests proto-
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cols, aquestes fórmules de col·laboració i de coordinació amb la resta d’unitats del 
Govern, i, per tant, és una qüestió que evidentment és molt rellevant, i evidentment 
actuarem en..., la voluntat és actuar en tots els àmbits, no?

Per tant, en les qüestions concretes que vostè deia, ara estem fent la posada en 
marxa, i un cop, doncs, puguem tenir aquesta col·laboració –i en aquest cas concret 
del Departament d’Interior no tinc cap dubte que serà així–, evidentment, si es pro-
dueixen situacions de vulneració dels drets civils i polítics per part del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, evidentment, es treballarà amb el Departament d’Interior per evitar 
que es produeixin, com és, com no pot ser d’una altra manera, el compromís de tot 
el Govern, i evidentment del conseller i del Departament d’Interior, que fem nostre, 
i que jo faig nostre aquest compromís.

El mateix, doncs, pels comentaris de la Candidatura d’Unitat Popular. Estem fent 
la posada en marxa de l’oficina. No podem articular els mecanismes de col·laboració 
amb els diferents departaments abans d’haver encarregat a algú que ho faci. Doncs, 
ara ho hem encarregat al senyor Adam Majó, i evidentment serà un element impor-
tant. Sí, sí, clar, pot haver-hi alguna actuació que vulneri. I això passa en qualsevol 
actuació de l’Administració. I en aquelles que comporten l’ús, doncs, de..., l’ús de 
la violència legítima, diguem-ne, no?, que l’Estat té el monopoli de la violència i en 
aquest cas comporta l’ús d’una actuació de les forces d’ordre públic, si es produeix, 
doncs, evidentment treballarem conjuntament amb el Departament d’Interior perquè 
això no es produeixi, no?

I respecte al Partit Popular..., no ho sé, va haver-hi un fiscal general de l’Estat 
que el van cessar per la seva discrepància amb la qüestió del 9 de novembre. I el va 
cessar el Govern del Partit Popular. I també el del fiscal superior de Catalunya del 
moment. Per tant, als fets em remeto. Gràcies.

I a la resta de diputats, i a tots, gràcies pels comentaris; evidentment, doncs, se-
ran molt tinguts en compte en el desenvolupament de l’oficina. I gràcies per enda-
vant per la col·laboració que tots vostès han volgut, doncs, estar disposats a prestar 
amb l’oficina.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, vicepresident, per la vostra intervenció. Bona feina.
Suspenem un parell de minuts la sessió per acompanyar el vicepresident.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i dotze minuts i es reprèn a dos quarts 

de cinc i tres minuts.

La presidenta

Molt bé. Diputats, diputades, reprenem la sessió.
(Veus de fons.) Falta gent, eh? (Veus de fons.) Sí, a tots els grups.

Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques 
Públiques

250-00085/12

Molt bé. Doncs, si els sembla, passem ara..., el punt 3 serà ara –que abans era 
el punt número 1–, la Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica 
de Polítiques Públiques. I per fer la seva defensa, en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, el senyor Antoni Espinosa. Té la paraula.

Antonio Espinosa Cerrato

Gràcies, presidenta. Mirin, el Grup Parlamentari de Ciutadans ha presentat 
aquesta proposta de resolució com un primer pas en la seva voluntat de potenciar 
l’avaluació de les polítiques públiques a Catalunya. I ho volem fer, tenint en compte 
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les millors pràctiques que s’estan desenvolupant en altres països del món, i segons 
els paràmetres en què coincideixen la majoria dels experts sobre aquest tema.

Pensem nosaltres que l’avaluació de les polítiques públiques forma part del 
desenvolupament institucional de les democràcies avançades, i s’ha d’inserir en el 
gran sistema de control de gestió de l’Administració pública, que engloba, per una 
banda, la Intervenció, per altra, la Sindicatura de Comptes, i, finalment, el control 
intern de gestió de les entitats públiques.

En qualsevol sistema democràtic modern és un imperatiu que es garanteixin la 
sostenibilitat dels recursos públics i la coherència de les polítiques públiques, al 
marge de qui governi en cada moment. És indubtable que, mitjançant l’avaluació de 
les polítiques públiques, s’afavoreix l’ús racional dels fons públics, i es pot avaluar 
l’eficàcia i el cost/benefici de les polítiques i els programes que impliquin una des-
pesa pública.

Però, tanmateix, l’avaluació de les polítiques públiques és més que una eina per 
fer una millor gestió i tenir una administració més eficaç, és també –i aquesta part 
és molt important– una eina de transparència. Amb els informes d’avaluació de les 
polítiques públiques, els ciutadans poden jutjar l’eficiència dels serveis públics que 
es financen amb els seus impostos, i també podran valorar els criteris que s’utilitzen 
per invertir els diners de tots. A hores d’ara, ni tan sols els diputats d’aquesta cam-
bra, d’aquest Parlament, disposem d’una eina d’aquestes característiques.

També volem manifestar que la garantia d’una avaluació de qualitat exigeix que 
sigui realitzada per una entitat independent de l’entitat promotora i, per tant, inde-
pendent de l’organigrama administratiu que es doni.

Per això, des de Ciutadans volem que aquesta avaluació graviti, descansi fona-
mentalment al voltant de l’Institut d’Avaluació de les Polítiques Públiques, Ivàlua. 
Però evidentment i lògicament caldrà potenciar-lo i donar-li una estructura i un an-
coratge institucional diferent, lògicament, del que té actualment.

Hem acceptat la transacció que se’ns ha proposat per part del Grup Republicà 
i del Grup de Junts per Catalunya perquè ens sembla un bon punt de partida. Però 
des de Ciutadans volem anar més enllà, pensem que queda molt per fer. Per això 
avui anticipem que des del nostre grup parlamentari presentarem una proposició de 
llei per a la millora de l’avaluació de les polítiques públiques, que esperem que vagi 
endavant i que durant la tramitació parlamentària sigui millorada i enriquida per la 
resta de grups d’aquest Parlament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Espinosa. Començarem primer pels grups que han entrat 
esmenes. El Grup Republicà..., entenc que el senyor Jové?

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, presidenta, sí. Moltes gràcies, senyor Espinosa. Li he de dir que 
comparteixo gairebé la pràctica totalitat de la seva exposició. I li agraeixo el to i la 
proposta que fa, i ja li he dit que estudiarem amb deteniment la proposició de llei 
que diuen que volen presentar.

Ara bé, aquesta proposta instava inicialment el Govern a establir informes pre-
ceptius per a qualsevol despesa pública superior a 1 milió d’euros. Des del nostre 
grup estem d’acord amb la necessitat de fer polítiques públiques eficients i solvents, 
i això necessàriament inclou avaluacions prèvies i posteriors; ho compartim. Però 
també hem de tenir en compte els costos d’implementació, els requeriments d’infor-
mació, i que la mobilització d’aquests recursos no haurien mai de superar els bene-
ficis. I cal tenir en compte que en la seva proposta parlaven de l’Àrea d’Avaluació 
Econòmica de Polítiques Públiques, la qual hauria de ser dimensionada de manera 
molt important si tinguéssim en compte el llindar que vostès proposaven.
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És per això que hem presentat aquesta esmena que vostès han acceptat, que hem 
transaccionat, perquè creiem que manté l’esperit de la proposta de resolució, però 
que mira d’adequar-la a la realitat i als recursos de l’Administració, de fer-la més fun-
cional. El mateix vicepresident Aragonès, quan va comparèixer en aquesta comissió, 
va explicitar davant d’aquesta comissió que no s’hauria d’aprovar cap nou projecte, 
amb impacte pressupostari significatiu, que no hagi passat per una avaluació ex ante 
en termes de benefici econòmic i social.

Entenem la importància que aquesta avaluació no depengui de la bona volun-
tat del Govern de torn. No obstant això, l’avaluació de les polítiques públiques està 
recollida en el marc normatiu, prou consolidat. La Llei de finances públiques ga-
ranteix que tots els projectes d’inversió i intervencions públiques amb un impacte 
rellevant per a les finances de la Generalitat han d’anar acompanyades d’informes 
d’impacte econòmic i social. I en aquests moments hi ha un acord de govern, que és 
el que proposem modificar, que obliga a que es realitzin informes preceptius per a 
imports estimats i superiors a 10 milions d’euros.

La cultura de l’avaluació impregna a tot el Govern, que regularment realitza ac-
cions de formació, difusió, desenvolupament de metodologies i d’eines de suport, 
de manera que cap despesa es realitzi sense una justificació entorn dels costos i els 
beneficis per a la societat. Però també cal assegurar que l’avaluació és proporcional 
a la rellevància i a la magnitud de la iniciativa.

Entenem, per tant, que la proposta que debatem té una bona intenció, però que 
caldria estudiar-la de manera més detinguda i amb la seva concreció. I per això hem 
acordat aquest text que hem transaccionat i ens felicitem d’aquesta proposta que vos-
tè comentava, de fer una modificació de la Llei de l’Ivàlua.

El compromís de la Generalitat amb la bona gestió i la generació d’eficiències 
mitjançant l’avaluació ex ante i ex post és ferm i inqüestionable, entenem, però és 
un compromís que s’ha de fer compatible amb no obstaculitzar la gestió. I creiem 
que amb el redactat inicial, amb un llindar de despesa tan baix i en un àmbit tan 
generalista podia acabar generant uns costos d’aplicació més elevats que el benefici 
potencial.

Per això hem fet aquesta transacció, que recull aquell compromís de reduir el 
llindar de despesa pública per a les avaluacions ex ante, i que es presenti en un ter-
mini no superior als tres mesos.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Jové. Seguint també per esmenes presentades, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, la senyora Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; bé, també amb caràcter breu, per... Em sumo, doncs, a les observacions que 
ha fet el company del Grup Republicà, i també a les aportacions del diputat de Ciu-
dadanos.

Entenem que aquest és un dels grans reptes de les administracions públiques: la 
gestió i avaluació de les polítiques públiques. És un dels grans reptes i, per tant, és 
una preocupació que a tots ens interpel·la, no?

Per tant, jo crec que aquesta proposta de resolució és interessant, que hem arribat 
a aquesta transacció perquè a aquest nivell, no?, del milió d’euros, doncs, també s’ha 
de buscar, moltes vegades, l’eficiència, la cerca d’aquesta avaluació.

Jo també li diria, segurament..., però per entrar en el debat, eh?, perquè sé que hi 
ha debat. Doncs, a l’exposició de motius diu: «Els ciutadans segueixen sense tenir 
les eines necessaris per jutjar l’eficiència dels serveis públics que es financen amb els 
seus impostos i els criteris utilitzats per invertir els diners de tots. Ni tan sols els di-
putats disposen d’una eina d’aquestes característiques.» Jo crec que, en aquest sentit, 
la Llei de transparència catalana, que és molt més exigent i és molt més, diguem-ne, 
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àmplia quant a la seva aplicació que la Llei de transparència espanyola, per exem-
ple, crec que ja és un mecanisme, un primer mecanisme que tenen els ciutadans per 
poder accedir als portals de transparència en cada una de les administracions pú-
bliques, veure quins són..., per exemple, l’execució del pressupost, no?, que s’ha de 
publicar en cada un dels trimestres, i també aquesta possibilitat que tenen tots els 
ciutadans, d’acord amb la Llei de transparència, de poder accedir i formular una pe-
tició d’informació, que en el termini d’un mes se’ls ha d’atorgar.

Per tant, crec que és positiu avançar amb qualsevol mesura que sigui avaluar les 
polítiques públiques, i, per tant, nosaltres també ens sumem a aquesta transacció i 
qualsevol proposta en aquest sentit, doncs, serà estudiada.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Geis. Continuem amb la resta de grups i subgrups, per al 
seu posicionament. Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, nosaltres estem d’acord amb la..., bé, ens sembla bé la proposta que fa Ciu-
tadans. És veritat que ja es treballa des de fa temps en l’avaluació de les polítiques 
públiques, que és molt important no només l’ex ante, sinó també l’ex post, i, després, 
com s’estan portant a terme aquestes polítiques, que molt sovint és el que no para, 
sobretot en aquells serveis que externalitzem o que estan sotmesos a concessions 
administratives, no? Per tant, tot allò que sigui millorar aquest aspecte, doncs, nos-
altres hi podem estar d’acord.

Entenc que aquesta esmena que fan Junts per Catalunya i Esquerra, o que fa el 
Govern, s’acceptarà, i, per tant... A nosaltres ens sembla més raonable, perquè real-
ment haver de fer informes preceptius sobre qualsevol despesa que superi el milió 
d’euros, potser seria col·lapsar aquest departament i ser poc eficients, que és justa-
ment una de les coses que demana la mateixa proposta de resolució.

Per tant, nosaltres, si és amb el redactat de l’esmena que planteja el Govern, 
doncs, hi votaríem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero. Pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, senyor Cid.

David Cid Colomer

Des de Catalunya en Comú Podem, evidentment estem a favor clarament de la 
gestió acurada i transparent dels recursos. Però també nosaltres entenem que les 
decisions econòmiques no només són tècniques, també són polítiques, malgrat que 
parlem d’economia, no?

I, per tant, tot i que entenem que l’esmena presentada i acceptada per part dels 
grups que donen suport al Govern millora substancialment la proposta, nosaltres ens 
abstindrem, perquè també ens fa por que, una mica, l’orientació que es plantejava en 
aquest cas des del Grup Parlamentari de Ciutadans..., que aquesta Àrea d’Avaluació 
de Polítiques Públiques s’acabi convertint en una espècie d’oficina amb dret a veto so-
bre quines decisions es poden prendre o no des d’un punt de vista econòmic. I, en tot 
cas, nosaltres, això sí que creiem que no ho compartim, i més quan parlem, en aquest 
cas, d’imports superiors només a 1 milió d’euros.

Per tant, nosaltres ens abstindrem a la proposta presentada.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid. Pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular, senyora Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

No faré ús de la paraula.
Gràcies.
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La presidenta

Gràcies. I pel Partit Popular de Catalunya, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Anunciem el nostre vot favorable en aquesta proposta de resolució, a la 
transacció a què s’ha arribat, tot i constatar que hi ha un canvi molt substancial amb 
relació a la proposta inicial que es presentava per part del Grup de Ciutadans, amb re-
lació a la transacció.

En qualsevol cas, hi donarem suport. Estàvem disposats a donar suport, fins i tot, 
a un text més exigent, com era l’inicialment presentat.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Per si vol fer alguna apreciació respecte a les 
esmenes, senyor Espinosa...

Antonio Espinosa Cerrato

Bé; només, doncs, agrair la predisposició per part dels grups que donen suport 
al Govern. 

Només comentar una cosa amb relació a la voluntat d’aquesta avaluació de les 
polítiques públiques i dels informes que lògicament aquest institut, l’Ivàlua, hauria 
de fer o haurà de fer: doncs, que, en tot cas, seran preceptius, però no seran vincu-
lants. Nosaltres no volem, precisament, convertir en una tecnocràcia la democràcia. 
I, en aquest sentit, doncs, jo crec que el que sí que necessitem és una avaluació de 
caràcter tècnic, de caràcter econòmic, del retorn que han de suposar unes inversions, 
precisament per enriquir i tenir més informació per prendre decisions polítiques, no 
pas per invalidar-les, no pas per segrestar la voluntat política de la qual, lògicament, 
nosaltres volem decidir-ho. Lògicament, és el poder polític –en aquest cas, l’execu-
tiu i el Parlament– el que ha de decidir les polítiques. Però jo crec que com més in-
formació, més bona informació, millors decisions prendrem. Aquesta és la voluntat 
d’aquesta avaluació de les polítiques públiques.

La presidenta

Moltes gràcies. 
Per tant, entenc ja que tots los grups són coneixedors del text que s’ha passat, de 

la transacció, i, per tant, procedim a la seva votació.
Vots a favor?
Dinou, de Ciutadans, PSC, Partit Popular, el Grup Republicà, Junts per Catalu-

nya. (Veus de fons.) D’acord.
Abstencions?
Dues abstencions: Catalunya en Comú Podem i la Candidatura d’Unitat Popular.
Per tant, s’aprova aquesta proposta de resolució.
Molt bé.

Proposta de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc 
del desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de 
transport públic de Catalunya

250-00148/12

Seguim endavant. Passem al punt 4, que abans era el segon, que és la Proposta 
de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc del desplegament de la Llei 
21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya. El presenta el 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Per tant, senyor Cid, té la paraula.
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David Cid Colomer

Gràcies, presidenta. Bé, la setmana passada es feia públic l’informe per part del 
comitè d’experts assessors de Nacions Unides sobre canvi climàtic, on es reclamava 
que les administracions havien de prendre mesures agosarades, valentes i urgents 
per fer front a la situació de canvi climàtic. Ens trobem en una situació d’emergèn-
cia, i és molt probable que si no es prenen aquest tipus de mesures en aquest cas la 
temperatura del planeta Terra augmenti 1,5 graus –que és la temperatura de no re-
torn– abans de l’any 2050 i com a molt aviat l’any 2030, no?

Una de les claus per fer front a la lluita contra el canvi climàtic és la substitució, 
en aquest cas, dels vehicles contaminants i dels vehicles que emeten CO2 en favor 
d’un transport electrificat, i especialment del transport públic. I, per tant, fomentar 
i finançar millor encara el transport públic, i, per tant, destinar més recursos a la 
construcció d’infraestructures de transport públic, i també a fer-les més assequibles 
per al conjunt de la ciutadania.

Nosaltres entenem que això requereix un esforç de totes les administracions. Per 
això, nosaltres, com a en Comú Podem en aquest cas, hem posat com una condició 
perquè els pressupostos generals de l’Estat tirin endavant –i en aquest cas s’ha arri-
bat a un acord amb el Govern de Pedro Sánchez– que els nous pressupostos de l’Es-
tat incloguin una millora substancial per part de l’aportació de l’Estat al finançament 
del transport públic, especialment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Però també 
reclamem que la Generalitat faci el seu paper i, per tant, també augmenti els recur-
sos en els propers pressupostos de l’Estat.

Nosaltres no som ingenus i ingènues, som conscients de la situació financera 
de la Generalitat, i per això reclamem que es desplegui la Llei de finançament del 
transport públic, que inclou la possibilitat de posar en marxa diferents mesures fis-
cals de manera finalista; és a dir, que aquestes mesures fiscals que s’implementin 
vagin directament a finançar el transport públic, ja sigui per millorar-ne les infra-
estructures, per construir noves infraestructures que tenim pendents, ja sigui l’arri-
bada de la línia 1 a Badalona, l’acabament de línia 9, el tren tram al Camp de Tar-
ragona, o per millorar el sistema tarifari amb la posada en marxa de la T-Mobilitat, 
i en aquest cas també, per exemple, doncs, resoldre les distorsions que pot haver-hi, 
per exemple, amb el tema, no?, de les zones, que generen un augment important de 
recursos per a moltes famílies que han de viatjar, per exemple, entre –poso l’exem-
ple– Terrassa i Barcelona.

Nosaltres plantegem sis mesures, sis punts.
El primer és que es desenvolupi el conjunt de mesures fiscals que inclou la Llei 

de finançament del transport públic. 
Al segon el que reclamem és un compliment del que ja diu la llei, que és que 

l’impost que es va crear, en aquest cas, de grans centres d’establiments comercials 
es dediqui a finançar el transport públic, o una part a finançar el transport públic. 
Això ho diu la llei, i la Generalitat no ho està complint. I són uns 15 milions d’euros 
que es van recaptar l’any 2017.

El tercer és que el fons climàtic, que ha de nodrir-se dels recursos que es posin 
en marxa per part de l’impost sobre vehicles contaminants que recull la Llei de can-
vi climàtic i que està vigent després de, en aquest cas, l’aixecament de la suspensió 
per part del Tribunal Constitucional..., que quan es posi en marxa aquests recursos 
també vagin destinats a finançar el transport públic.

I, finalment, tres mesures més que inclou també la mateixa Llei de finançament 
del transport públic. La primera és aplicar un recàrrec a la taxa turística a aquelles 
grans ciutats –especialment penso en la ciutat de Barcelona– que tenen, no?, un ús 
per part dels turistes molt important de les infraestructures de transport. En aquest 
cas, per exemple, no?, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona estem subvencionant 
nosaltres, en aquest cas, el transport dels turistes, que és molt més econòmic que 
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en altres grans ciutats europees, i que en aquest cas nosaltres creiem que es podria 
aplicar aquest recàrrec que inclou la llei.

La segona mesura en aquest sentit també és: en els grans esdeveniments, no?, 
especialment privats, de gran concurrència, que afecten de manera substancial la 
mobilitat i que moltes vegades requereixen un reforçament del transport públic, que 
això..., també es pugui aplicar aquí una taxa que vagi directament a finançar aquest 
transport públic. De fet, ja s’està produint en algunes ocasions. Recentment, hi ha un 
acord entre l’Ajuntament de Barcelona, TMB i, en aquest cas, el Futbol Club Barce-
lona, perquè es financi quan s’allarga, no?, la durada del metro, en aquest cas degut 
a esdeveniments esportius al Camp Nou.

I, finalment, també que s’estableixi la utilització d’aparcaments de rotació en vies 
públiques i establiments comercials que tenen a veure i que tenen un fort impacte, 
penso, especialment en la mobilitat de l’àrea metropolitana, i que també podrien 
anar destinats al finançament del transport públic.

En definitiva, nosaltres el que volem és un impuls del transport públic. Som cons-
cients que això requereix, no?, recursos, però que si volem lluitar contra el canvi cli-
màtic, aquests recursos són necessaris. I, per tant, el que reclamem és que el Govern 
de la Generalitat impulsi la Llei de finançament del transport públic, que va estar 
aprovada l’any 2015, i posi en marxa les mesures que la llei recull.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid. Donem ara la paraula als grups que han entrat esme-
nes. El Grup Parlamentari Republicà... Senyor Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, presidenta. En tot cas, algunes reflexions sobre el que s’ha plantejat. En 
principi, evidentment, compartim el fons de la proposta de resolució; compartim 
aquesta necessitat d’afavorir les polítiques que afavoreixen la mobilitat sostenible i 
la reducció de la contaminació atmosfèrica, i molt especialment en el marc de les 
conurbacions metropolitanes, i, òbviament, també, com no pot ser d’una altra mane-
ra, la necessitat de desplegar la Llei 21/2015, de finançament del sistema del trans-
port públic de Catalunya.

Ara bé, algunes consideracions o matisacions. Tots ne som conscients, que du-
rant els darrers anys en matèria fiscal s’han fet molts de passos endavant per part del 
Govern de Catalunya i per part d’aquest Parlament; s’han desenvolupat noves figures 
fiscals en matèria mediambiental, i que en tot cas és bo, també, fer una certa reflexió 
i avaluació de tot el que s’ha portat a terme durant aquests darrers anys.

Destacar l’IGEC, que ja s’ha comentat per part del diputat Cid, l’impost sobre 
grans establiments comercials; un impost que ja existia però que s’ha reformulat, i 
que ha passat de gravar els metres quadrats de les grans superfícies a gravar estric-
tament la mobilitat urbana. I l’aprovació d’un impost, d’un impost atrevit, impor-
tant, com és l’impost sobre emissions de diòxid de carboni de vehicles de tracció 
mecànica.

Per tant, s’han fet passos endavant, molt importants, per part del Govern i del 
Parlament de Catalunya; molt per davant d’altres territoris de l’Estat, i fins i tot molt 
per davant de la mateixa Administració de l’Estat.

També val la pena tenir present que són impostos que s’han de consolidar, com 
deia, que cal veure com es posiciona el Tribunal Constitucional sobre aspectes molt 
concrets i delicats en matèria tributària, com és la interpretació sobre les dobles tri-
butacions; no només l’Estat, sinó també com se posicionen les institucions europees. 

I en estos moments també és bo analitzar, avaluar allò que hem fet, analitzar i en 
tot cas estar-hi d’acord, en la línia de les esmenes que hem presentat, de començar a 
treballar-hi i avaluar properes passes, tal com diu la Llei del transport, en la matèria 
del finançament.
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Un parell de consideracions finals. Sobre el fons climàtic, totalment d’acord. Ho 
possibilita la Llei de canvi climàtic i la mateixa configuració de l’impost sobre ve-
hicles, de que una part dels ingressos vagin destinats a temes de millora de la mo-
bilitat i el transport públic.

I, en tot cas, una consideració. No estem d’acord en que es destini una part de 
la recaptació de l’IGEC al transport; entre altres coses, no he acabat..., em sembla 
que..., o hi ha un error, crec que no hi ha cap referència i no és un impost finalista, 
l’IGEC. En tot cas, entenem que l’IGEC és important que puga ajudar el petit co-
merç, que és la millor inversió per afavorir la mobilitat sostenible de les nostres ciu-
tats, i la mobilitat més sostenible a les ciutats és anar a peu a poder comprar.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Salvadó. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; bé, nosaltres també afegir-nos, doncs, a les consideracions que ha dut a terme 
el diputat Salvadó. Aquí dir-li, no?, al diputat Cid que aquesta proposta de resolució 
–una cosina germana, per dir-ho– ja la vam discutir també a la Comissió de Terri-
tori. Crec que és una realitat, el canvi climàtic; no és que sigui una realitat de futur, 
sinó que ja és una realitat de present, i, per tant, fa falta que totes les administracions 
públiques, no?, com va ser el Govern de la Generalitat que va aprovar la Llei de can-
vi climàtic, doncs, duguin a terme totes aquelles mesures possibles, no?, per fer-hi  
front.

En aquest sentit, doncs, en el cas de la Llei de finançament del sistema de trans-
port públic de Catalunya, en el qual, doncs, els Comuns demanen la seva aplicació, 
el seu desenvolupament, hi estem totalment d’acord. És veritat que en matèria tribu-
tària, doncs, és un àmbit que jurídicament és molt..., és un trencaclosques, no?, i, per 
tant..., a més a més, tens la supervisió de la Comissió Europea i de la Competència, 
i, per tant, és un àmbit complicat. Però hem acceptat aquestes esmenes.

I també, tal com vam discutir a la Comissió de Territori amb relació al punt 2, 
que aquest és l’únic, no?, que no ens hem posat d’acord, és a fi i efecte, doncs..., 
d’acord amb un dels principis que regeixen el dret pressupostari, que és el principi 
d’unitat de caixa, que es recomana que els ingressos no estiguin afectats i, per tant..., 
sinó que vagin a una caixa única per finançar el conjunt de la despesa.

Crec, doncs, que aquestes esmenes que hem transaccionat són importants. Aquí 
també caldrà veure el paper del Tribunal Constitucional i també de les institucions 
europees amb la doble imposició, i crec que no serà la primera ni l’última PR en 
aquest sentit, i, per tant, hi continuarem treballant.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Geis. Ara, per fer posicionament, la resta de grups. Co-
mençarem pel Grup de Ciutadans. Senyor Cano.

José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. Diputados y diputadas, buenas tardes a todos. Es evidente 
que la movilidad de las personas, como derecho social a garantizar, como servicio 
de interés general, compromete a las administraciones públicas en su gestión en la 
defensa de un sistema de movilidad sostenible y, por lo tanto, también en su finan-
ciación.

La Ley de financiación del sistema de transporte público en Cataluña se aprobó, 
como bien decían los compañeros, en el 2015, con un amplio consenso. Pero a esas 
alturas, tres años más tarde, es evidente que no hay una capacidad por parte del Go-
vern para ponerla plenamente en funcionamiento y hacerlo de una manera efectiva 
y eficiente.
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Por lo tanto, compartimos el objetivo de fondo de la propuesta que se nos pre-
senta hoy, objetivo que no es otro que el de dar un toque de atención, entendemos 
nosotros, al Govern sobre la necesidad precisamente de desarrollar la ley; un desa-
rrollo de la ley que aborde la problemática que tenemos de financiación del trans-
porte público.

También tenemos que poner encima de la mesa la necesidad de desarrollar una 
ley de financiación del transporte público a nivel estatal, en la línea de la que ya tie-
nen los principales países europeos.

Y otro de los aspectos imprescindibles a considerar, más allá de la financiación, 
es la imperiosa necesidad de mejorar la gestión de nuestro transporte público.

Entendemos que son, todos ellos, debates de gran calado, que deben abordarse 
al margen, por supuesto, del oportunismo o del tacticismo político, si pretendemos 
que el resultado sea el óptimo. 

Por lo tanto, en primer lugar, lo que quiero destacar es el interés que tiene la pro-
puesta que debatimos hoy para el Grupo Parlamentario de Ciutadans.

También pensamos que es importante mencionar que el debate de hoy lo hace-
mos desde la perspectiva de la Comisión de Economía, cosa que a nuestro entender 
obliga a tener un especial rigor, desde el punto de vista económico y presupuestario, 
a la hora de estudiar las diferentes propuestas que hoy debatimos. Estaremos a la 
espera de las enmiendas que se han transaccionado al final. 

Lo que sí que ya avanzamos es que nosotros no compartimos la idea de aumen-
tar, de introducir ciertas medidas fiscales, como hace la propuesta, porque enten-
demos que hay que hacer un estudio mucho más a fondo, sobre todo por posibles 
efectos que puedan tener en sectores básicos de la economía catalana, como sería 
el caso del turismo. Y en otros aspectos también tendrían que acabar de estudiarse, 
conjuntamente con los ayuntamientos, este tipo de medidas. 

En todo caso, lo que sí que pediríamos, en un momento dado, es poder votar por 
puntos las propuestas de esta propuesta de resolución.

Gracias.

La presidenta

Seguint amb l’ordre d’intervencions, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Doncs, nosaltres en termes generals estem d’acord amb l’es-
perit d’aquesta proposta de resolució que presenta el Grup de Catalunya en Comú 
Podem. De fet, avui ha sortit una enquesta de l’Entitat Metropolitana del Transport 
en la que diu que més de la meitat dels ciutadans que ens movem per treballar o per 
feina..., ai, o per treballar o per estudiar a l’àrea metropolitana, ho fem a través del 
cotxe. És a dir, que malgrat que és veritat que s’han esforços amb el transport públic, 
doncs, segueix havent un ús molt alt encara del vehicle privat per acostar-se fins a la 
feina, o fins a la universitat, o a qualsevol centre educatiu, no? Per tant, cal fer molta 
feina encara i, per tant, doncs, en l’esperit hi estem d’acord, no? 

Sembla que s’accepten, no?, que el diputat ha acceptat les esmenes que els fa el 
Govern. Bé, podríem estar-hi més o menys d’acord, o podríem entrar en més detalls, 
però d’entrada, doncs, hi votaríem favorablement.

Sí que és cert que en el punt 2 tenim algun dubte o, diguéssim, el cor trencat. 
Nosaltres vam votar contra la modificació que es va fer sobre l’impost dels grans 
establiments comercials. No ens va agradar l’enfocament que va donar el Govern al 
canvi d’aquest impost, perquè és veritat que el que es va fer, doncs, és, d’alguna ma-
nera, gravar l’ús del vehicle privat per anar als establiments comercials i s’obviava 
una mica l’esperit que hi havia en l’anterior llei, que nosaltres creiem que amb al-
gunes modificacions podia haver millorat substancialment i haver ampliat una mica 
més la base de l’impost, no?



DSPC-C 79
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CEH  32

I, per tant, utilitzar ara aquest impost, que nosaltres creiem que havia de ser 
realment pel..., que havia d’afectar realment el comerç, per ajudar el comerç, que en 
aquests moments, doncs, està patint –i patint molt, tenint en compte, entre d’altres 
coses, que la Generalitat creiem que no està afrontant els reptes, per dir-ho suau-
ment; els reptes que en aquests moments té el comerç–..., doncs, em sembla que no 
podem donar recolzament a aquesta proposta que fa el Grup dels Comuns, perquè 
justament els pocs recursos –perquè tampoc en són molts– que recaptem amb aquest 
impost, creiem que sí que s’haurien de dedicar a l’àmbit del comerç; malgrat que és 
veritat que no hi ha impostos finalistes, no? 

Per tant, no ens agradaria, doncs, o ens agradaria més que fos per al comerç, 
que creiem que en aquests moments està patint i bastant, i, per tant, ja per no haver 
de destinar-los d’una manera finalista, ens abstindríem en aquest segon punt. En la 
resta..., i ja dic, doncs, amb la voluntat i amb l’esperit, doncs, hi estem totalment 
d’acord.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero. Seguint amb aquesta ronda d’intervencions, la 
senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, nosaltres hi votarem a favor. Veiem tota la bona intenció, i el fons de la pro-
posta el subscrivim. I simplement fer algunes constatacions en aquesta intervenció. 
Ja s’ha dit, però recordar que a l’àrea metropolitana se superen sistemàticament 
els llindars recomanats de contaminants atmosfèrics, que provoquen més de 3.500 
morts prematures anuals, només al territori metropolità, i que, per tant, és impres-
cindible que analitzem o que prioritzem la promoció del transport públic, per una 
qüestió d’emergència òbvia, i que no mirem cap a un altre costat.

D’altra banda, també recordar, pel que fa a la llei –i també es parla en la moció 
de la T-Mobilitat–, algunes qüestions sobre TMB, una empresa pública que va subs-
criure una operació de crèdit, per un import de 472,29 milions d’euros, amb un grup 
de bancs liderats per CaixaBank, que va ser la base del seu refinançament. Bé, amb 
això simplement vull recordar que els mitjans públics..., el que demanem i el que 
ens agradaria des de la CUP és que fossin cent per cent públics i que no estiguessin 
cedits a empreses i bancs que en facin negoci. 

El nul desenvolupament reglamentari de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, és ur-
gent. Aquí es plantegen algunes qüestions per les quals..., qüestions de mesures im-
positives i fiscals; hi estem d’acord. També, doncs, recordar que s’hauria de desple-
gar en tots els seus articles tot allò que està pendent, especialment en allò relatiu a 
l’establiment de tarifes, considerant valors mínims de salari i renda, i que tot plegat 
està a les beceroles i, per tant, que caldria anar molt més enllà.

Res més.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Sànchez. Per acabar aquesta ronda de posicionaments, 
pel Partit Popular, senyor Santiago Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, aquesta proposta de resolució bàsicament el que pretén és incremen-
tar el finançament del sistema de transport públic a base d’incrementar la fiscalitat, 
de crear noves figures tributàries. I, per tant, des d’aquest punt de vista transversal, 
el nostre posicionament ha de ser necessàriament negatiu –des del punt de vista 
transversal, de crear noves figures tributàries, eh?

Ara bé, hi han alguns punts que, tot i no compartir la figura tributària a la que 
es fa referència, creiem que el redactat de la proposta de resolució permetrà el nos-
tre posicionament favorable. És el cas dels punts 2 i 3, fins i tot el 3 amb l’esmena 
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de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, que fan referència a impostos existents, 
amb independència de que els compartim o no, però sí que fan referència a establir 
un criteri polític. I en això no hi ha absolutament cap mena de pega amb relació al 
criteri d’unitat de caixa i a la destinació finalista dels impostos, sinó que..., establir, 
com a criteri polític, que una part de la recaptació es destini precisament a finançar 
el transport públic. Per tant, aquests dos punts els votarem favorablement.

Després, amb relació al punt quart, tal com estava redactat nosaltres no li anà-
vem a donar suport, perquè significava, una vegada més, incrementar la fiscalitat; és 
a dir, establir un recàrrec sobre una fiscalitat ja existent. I se substitueix per un altre 
redactat que no suposa incrementar aquesta fiscalitat, però sí que suposa..., no ho diu 
directament, eh?, diu «coordinar-se amb les administracions locals». Però en el fons 
el que vol dir o el que es pretén és que les administracions locals utilitzin també part 
dels recursos que se’ls destina, fruit de la taxa, de l’impost d’establiments turístics, 
per tal de finançar també el transport públic. Per tant, no el votarem favorablement. 
En aquest cas ens abstindrem, per aquesta redacció ambigua.

I a la resta de punts el nostre vot serà contrari.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Cid, per posicionar-se sobre aquestes 
esmenes.

David Cid Colomer

Sí, acceptarem les esmenes 2, 3, 4 i 5. I hem acordat una transacció, que faré in 
voce, de l’esmena 1, que és molt senzilla. On diu «aplicar les mesures fiscals que 
poden incidir directament en el foment», hi afegim «i finançament del transport pú-
blic». 

En tot cas, sí que volia fer dues, tres breus reflexions. La primera és que les fi-
gures tributàries que incloem a la proposta no ens les hem inventat, és a dir, estan 
incloses en la llei que va ser aprovada al Parlament de Catalunya. I, en tot cas, pel 
que fa referència a l’impost de grans superfícies. Bé, és que vostès van canviar la 
tipologia que gravava. Ara grava a efectes que tenen a veure amb la mobilitat. I nos-
altres entenem que la llei el que diu és que aquells impostos que graven sobre ele-
ments que afecten la mobilitat poden ser destinats, en part o de manera finalista, al 
finançament del transport públic. 

Nosaltres ho seguirem batallant. Ja els ho dic. Ho dic també perquè és l’únic im-
post que hi ha vigent que afecta la mobilitat, perquè tots els altres no els tenen des-
plegats. I, en tot cas, per la informació que jo tinc..., espero anar errat, però l’impost 
sobre cotxes contaminants no el tindran llest l’1 de gener de 2019. Espero que sí, 
però jo per la informació que tinc és que no.

L’única cosa que també els volia dir és que nosaltres hem acceptat les esmenes 
perquè creiem que és un primer pas perquè tiri endavant, però ja els ho dic: vindran 
els debats de pressupostos; no serem tan generosos en la interpretació dels textos. 
O sigui, nosaltres volem, en el debat de pressupostos, que hi hagin més recursos per 
al transport públic; vostès sabran d’on els treuen. Nosaltres creiem que és més rao-
nable treure’ls de mesures fiscals que siguin finalistes. Si volen el nostre suport als 
pressupostos, doncs, ja saben cap a on han de caminar.

I acabo amb una reflexió final, també pel que es deia des de Ciutadans. Tothom 
es posa a la boca la preocupació per la lluita contra el canvi climàtic i contra la con-
taminació, però quan s’han de prendre determinades mesures, aleshores són molt 
més prudents. I, en tot cas, si creiem que és una situació d’emergència, que cal finan-
çar el transport públic, que cal lluitar contra el canvi climàtic, com diu la meva àvia, 
«no se puede sorber y bufar al mismo tiempo». O sigui, si volem més recursos els 
hem de generar, i l’única manera de generar més recursos és amb mesures fiscals, i 
en aquest cas de fiscalitat verda.
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Per tant, si vostès realment estan compromesos a lluitar contra el canvi climà-
tic, contra la contaminació i a favor del transport públic, els recursos els haurem de 
treure damunt la taula. I només hi ha dues possibilitats: l’Estat –i nosaltres ja hem 
fet la feina que vostès no van fer, que nosaltres hem arribat a un acord per augmentar 
el finançament del transport públic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona– i, segon, 
la Generalitat. La Generalitat només ho pot fer augmentant els seus recursos i, per 
tant, amb noves figures impositives.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid.
Podem, doncs, procedir amb aquesta votació. Recordar que al punt 1 posarem..., 

inclourem a l’acta això que acaba de dir in voce, «el foment i finançament», d’acord? 
Entenc que la resta d’esmenes afecten els punts 1, 3, 4, 5 i 6. I el 2 es manté íntegre, 
com estava ja en el text. (Veus de fons.) No hi havia cap esmena, d’acord. Tothom 
té els textos?

(La presidenta dona la paraula a David Cid Colomer.)

David Cid Colomer

A l’1 el que hi ha és una transacció, que diu..., es manté tal qual, l’únic que des-
prés de foment hi posa «i finançament del transport públic».

La presidenta

Hi afegim en «el foment» «i finançament del transport públic», que hem dit que 
ho afegirem i que constarà en acta...

David Cid Colomer

És una transacció.

La presidenta

...d’acord?
Molt bé, entenc, doncs, senyor Cid, que votem per separat, no?, perquè ho han 

demanat diferents grups? (Pausa.) Perfecte.
Doncs, procedim a la votació del primer punt.
Vots a favor?
Vint vots a favor.
Vots en contra?
Un vot.
I abstenció?
Cap abstenció.
Per tant, s’aprova amb els vots favorables de Ciutadans, PSC, Catalunya en 

Comú Podem, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la Candidatura d’Unitat 
Popular.

Ara... (Veus de fons.) Sí, votarem el punt 2, que és l’original que constava, 
d’acord?

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
No s’aprova per 9 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions; a favor, de Ciutadans 

i Catalunya en Comú Podem i el Partit Popular. D’acord?
Molt bé. El tercer punt és... (Veus de fons.) Exacte, el que consta com a esmena 

número 2.
Vots a favor?
(Veus de fons.) Sí, el punt 3, que era l’esmena 2, d’acord? Punt 3 –punt 3–, des-

prés de com havien entrat.
Vots a favor?
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Vots a favor 20: Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú Podem, Partit Popular, 
Grup Republicà i Junts per Catalunya i Candidatura de la Unitat Popular, no? (Veus 
de fons.) Molt bé. Vint? (Veus de fons.) Vint-i-un, no? (Veus de fons.) D’acord.

Vots en contra?
I abstencions?
Per tant, són 21. Hem votat tots: 21. 
Molt bé, següent.
Punt 4, esmena tercera. Punt 4 com consta després de les esmenes.
Vots a favor?
Vint vots a favor.
En contra?
Abstencions?
S’aprova per 20 vots a favor de Ciutadans, Partit Socialista, Catalunya en Comú 

Podem, Grup Republicà, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular, i 1 abs-
tenció del Partit  Popular.

Anem al punt cinquè... (Veus de fons.) Esmena 4, senyora Romero. (Rialles.) 
Molt bé.

Vots a favor?
Vint vots a favor.
Vots en contra?
El Partit Popular. 
D’acord? Cal que els torni a anomenar tots? (Veus de fons.)
Tots excepte el Partit Popular. (Veus de fons.) D’acord.
El darrer punt, el número 6. 
Vots a favor?
Catorze vots a favor.
En contra?
Un. En contra, 1, del Partit Popular.
I abstenció?
Sis, de Ciutadans.
Per tant, s’aprova per 14 vots a favor: Catalunya en Comú Podem, Candidatura 

d’Unitat Popular, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. (Veus de fons.) I Par-
tit Socialista –disculpeu.

Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la Generalitat 
provinents d’herències intestades a habitatge públic (retirada)

250-00181/12

Molt bé. Doncs, passem ara... Vindria el punt cinquè. Abans era el número 3, 
però com vostès saben, ja vam informar que el Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem l’havia retirat. Era la Proposta de resolució sobre la destinació d’im-
mobles de la Generalitat provinents d’herències intestades a habitatge públic.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat

250-00238/12

Per tant, passem al punt sisè, abans el número 4, és la Proposta de resolució so-
bre l’aprovació d’un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits 
per l’Estat. Ho presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans, i, per a la seva defensa, 
té la paraula el senyor Josep Maria Cano.
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José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. Hoy Ciudadanos presenta una propuesta con el objetivo de 
que el Govern elabore un texto que recoja todas las disposiciones legales que tienen 
incidencia en los tributos cedidos a la Generalitat por el Estado.

Si vamos a lo histórico, a lo largo de los años se han ido aprobando un gran nú-
mero de leyes que regulan aspectos parciales de los distintos tributos, y esta labor 
legislativa continuada, pues, lo que ha provocado es una enorme dispersión norma-
tiva en materia de tributos. 

Y esta no es una problemática exclusiva de nuestra comunidad autónoma, y en 
ese sentido podemos seguir el ejemplo de otras comunidades autónomas como Ma-
drid, Andalucía o Galicia, que ya han elaborado textos refundidos como el que hoy 
proponemos en esta comisión, para intentar paliar este problema de dispersión.

Esta dispersión la encontramos en tributos como el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de actos jurídicos 
documentados, por poner alguno de los ejemplos más importantes. Y en la actuali-
dad, muchos de los elementos tributarios están incluidos en leyes que no son especí-
ficas del tributo sobre el que inciden –es decir, del título y la temática de la ley no se 
puede deducir que contienen normativa fiscal–, con lo que se ha llegado a una situa-
ción de descoordinación normativa, donde los contribuyentes acaban perdiéndose 
en un mar de leyes y disposiciones. Todo ello, en definitiva, lo que hace es dificultar 
enormemente el conocimiento de la normativa por parte de los contribuyentes, y 
dificulta su correcta aplicación, con lo que al final la dispersión se convierte en una 
auténtica traba que acaba provocando cierta inseguridad jurídica. 

Lo que proponemos desde Ciudadanos es que todas estas disposiciones fiscales 
se unifiquen en un solo texto de fácil acceso, que supondrá, evidentemente, una sim-
plificación administrativa y una reducción de la carga que soportan los ciudadanos 
–los autónomos, los empresarios e incluso las entidades del tercer sector–, y el ob-
jetivo no es otro que el de paliar el coste añadido que tienen en la actualidad, por el 
mero hecho de no disponer de una fuerte centralizada única de los tributos o de los 
que tenemos capacidad normativa.

Y esa simplificación administrativa se traduce también, evidentemente, en un 
ahorro, al reducir el tiempo y los recursos que tienen que destinar para el cumpli-
miento de sus obligaciones, mejorando, por tanto, el sistema actual.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. Ara també, pel tema dels grups que han entrat es-
menes, té la paraula el Grup Republicà. Senyor Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, presidenta. Bé, val a dir que compartim pràcticament el cent per cent de 
la diagnosi que s’incorpora a la proposta de resolució, i en principi, també..., i hem 
acabat aproximant posicions per acabar podent concretar i pactar un text transac-
cionat, que d’alguna manera entenem que dona resposta al plantejament d’aquesta 
proposta.

Algunes reflexions. És cert que el nostre sistema fiscal és extremadament com-
plex per molts motius; pel que s’ha exposat per part del portaveu del Grup de Ciuta-
dans, però també perquè tenim una sèrie d’impostos que el seu disseny és altament 
complex. I aquesta complexitat del disseny dels impostos fa que la gestió d’aquests 
tributs, tant per part dels obligats tributaris, per part dels contribuents, com per part 
de la mateixa Administració..., doncs, té la seua complexitat. I, en tercer lloc, tam-
bé té la seua complexitat perquè a partir d’aquí apareixen les interpretacions que es 
deriven de les resolucions administratives, de les resolucions dels tribunals econò-
mics administratius o per les mateixes sentències judicials, que compliquen encara 
més la interpretació d’aquests impostos.
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Per tant, amb aquesta proposta millorem un dels aspectes que li donen complexi-
tat al nostre sistema fiscal, complexitat que s’intenta, per part de l’Agència Tributà-
ria Catalana, afavorir, resoldre, pal·liar o minimitzar, a partir de les guies pràctiques 
de cadascun dels impostos que gestiona l’Agència Tributària Catalana; unes guies 
pràctiques que intenten fer una síntesi el més senzilla, el més fàcil possible, per fer 
la vida més fàcil als contribuents, i especialment per als agents que habitualment 
ajuden els contribuents a portar a terme la concreció de les seues obligacions en 
matèria fiscal. 

Plantejàvem, amb la proposta transaccionada, que fem ús –no és gaire habitual 
en aquesta casa, però que en fem ús, com ja s’ha fet ús per part d’altres comunitats 
autònomes– de l’article 63 del nostre Estatut d’autonomia, de delegar al Govern de 
la Generalitat un mandat molt concret: portar a terme un text refós molt tècnic, en 
un termini de nou mesos, que ens permeti fer aquest pas endavant i que entenem 
que de ben segur serà ben valorat i ben percebut per part dels contribuents i per part 
dels agents tributaris.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Salvadó. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, el senyor Francesc de Dalmases. 

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Tres prèvies, si em permet. Ha tornat a sortir avui, en 
un debat parlamentari, la qüestió de la querella fantasma, que ja va sortir en el Ple i 
que va ser un altre diputat del Partit Popular que va parlar d’una querella fantasma.

Els diputats que alguna premsa indica que hi estem implicats..., ni la diputada 
Aurora Madaula ni jo no en tenim cap coneixement. No sé si és que hi ha alguna fis-
calia que ho està afinant o res. Si tenen informació, els agrairé molt que ens la facin 
arribar i, en tot cas, contra el feixisme ens trobaran sempre als carrers, ja ho saben.

La segona prèvia. Avui, que hem parlat de drets civils i polítics, ja saben que 
sempre hi ha algun membre del nostre grup que recorda els presos polítics i els exi-
liats, i que, per tant, nosaltres no actuem amb normalitat, sinó que actuem en defen-
sa de la sobirania d’aquest Parlament, i només així s’entenen les nostres interven-
cions en comissions com la d’avui. 

I la tercera prèvia és que això ens grinyola. I no els parlarem de Matrix perquè, 
si no, ja tornarem a ser-hi una altra vegada, però sí que parlem des de dos projec-
tes polítics diferents. Vostès parlen des de la normalitat autonòmica; vostès també 
saben que el nostre projecte polític, que defensarem de forma cívica, pacífica i de-
mocràtica, és la república. Per tant, no parlarem ni discutirem sobre tributs cedits, 
sinó que esperem tenir una negociació de tu a tu que implicarà el conjunt d’aquesta 
cambra, que implicarà el conjunt de les Corts espanyoles, i que implicarà per força 
el reconeixement del dret a l’autodeterminació. Però fins que arribi aquest dia, fins 
al darrer dia, nosaltres ja sap que som molt escocesos, que negociarem i dialogarem 
fins l’últim moment el millor per a la societat catalana. 

Ens sembla que el que proposen vostès és una voluntat d’endreça i claredat legis-
lativa. I, per tant, aquí ens hi trobaran. Sí que en el seu plantejament hi ha algunes 
contradiccions. Vostès posen exemples en el que serien decrets legislatius, i després 
diuen que s’ha de fer des d’aquí, des del Parlament, o des del Govern. En tot cas, per 
treballar sobre un text refós ens hi trobaran. A efectes pràctics, fins ara això no ha 
significat cap problema; però sí que ens sembla bé aquesta proposta de fer-ho: apor-
tarà major certesa i seguretat jurídica.

Vostès també..., jo em penso que en això ens hem entès, i, en aquest sentit, el 
Grup Republicà, que tenia una persona que en té un coneixement tècnic profund, els 
ha explicat molt bé que els terminis que proposaven eren directament impossibles. 
I, per tant, també els agraeixo la voluntat, en aquesta transacció, d’incorporar aquest 
nou termini que ho ha fet possible.
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I, per tant, amb aquesta transacció i amb aquest instar que fan al Govern amb 
aquest nou text, doncs, nosaltres no farem una altra cosa que votar-hi a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Farem una ronda de posicionament dels al-
tres grups. Senyora Romero, pel Partit dels Socialistes i Units per Avançar.

Alícia Romero Llano

Sí, molt ràpid. Suposo que accepten aquesta esmena i, per tant, nosaltres hi vota-
rem a favor. És veritat que a nivell legislatiu a vegades podríem millorar molt com 
desenvolupem la nostra tasca, que és justament la tasca prioritària d’uns diputats, 
que és la legislativa, que a vegades sembla que ho oblidem, no? I, per tant, doncs, 
em sembla raonable que es pugui fer aquesta tasca per part del Govern, i que mirem 
de fer un text refós en el que apareguin totes aquestes disposicions en matèria de 
tributs, que, com és ben cert, moltes vegades genera una certa inseguretat jurídica, 
encara que sembli contradictori, a tots aquells que les han d’aplicar.

Per tant, si s’accepta, espero que no en sis mesos, perquè evidentment era molt 
ajustat, però sí que amb un temps raonable puguem tenir aquest text refós al Parla-
ment.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero. El Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, senyor Cid.

David Cid Colomer

Votarem a favor de la proposta.

La presidenta

Molt bé. Senyora Sànchez, per la Candidatura d’Unitat Popular.

Natàlia Sànchez Dipp

Nosaltres hi votarem en contra.

La presidenta

I el senyor Santiago Rodríguez, del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

Nosaltres hi votarem a favor.

La presidenta

Bé, doncs... (Veus de fons.) Sí –perdó–, posició sobre les esmenes. Senyor Cano.

José María Cano Navarro

Sí; gràcies, presidenta. No, només agrair la disposició del senyor Salvadó per 
acabar de consensuar aquesta proposta, que en definitiva el que busca és millorar, 
doncs, el sistema tributari actual, com hem argumentat tots dos, i que aquesta és la 
línia. 

Per part del ponent de Junts per Cat, doncs, no he acabat d’entendre què tenia a 
veure una cosa amb l’altra. Jo crec que aquí estem per treballar amb realitats, no? 
I aquesta és una realitat que tenim en aquests moments, i més en una comissió com 
la nostra, que és la Comissió d’Economia, que quan treballem amb ficció la cosa 
surt molt cara. 

Per tant, gràcies per la col·laboració. Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.
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Entenc que tots tenen el text al qual... No? (Pausa.) S’ha repartit, el text al qual 
han arribat després de la transacció. Per tant, votarem el text que s’ha acordat, 
d’acord?

Vots a favor?
Vint vots a favor.
En contra?
I 1 vot en contra, de la Candidatura d’Unitat Popular. 
Per tant, s’aprova per 20 vots a favor: Ciutadans, Partit Socialista, Catalunya en 

Comú Podem, Partit Popular, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.
Molt bé, tirem endavant.

Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM a 
l’Administració

250-00255/12

Passem al punt 7, abans tenia el número 5, amb la Proposta de resolució sobre la 
implantació de la metodologia BIM a l’Administració. Ho presenta el Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i té la paraula el senyor Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució ha arribat a aquesta comissió 
d’una manera... Bé, jo pensava que aniria a Polítiques Digitals o a Territori, però, bé, 
ha acabat a Economia, suposo que pel tema de contractació, no? Bé, és igual, inten-
taré explicar-ho d’una manera que sigui..., sencilla y entendible.

A ver, pongo un ejemplo. Cuando alguien va a hacer una casa o un edificio, lo 
primero..., se busca un arquitecto que desarrolla unos planos. Esos planos antes se 
hacían con un tiralíneas, luego se hicieron con un rotring, luego se hicieron con or-
denador, con distintas herramientas: Autocad, Archidesk..., yo qué sé, hay un mon-
tón de productos que están encaminados para eso, para el diseño gráfico, ¿no?

Todo esto, igual que es un proceso, una evolución, los sistemas siguen evolucio-
nando. Antiguamente te hacías una casa, y cuando acababas la casa, pues, ibas a 
vivir y punto. La legislación actual ya recoge, porque contempla una realidad, que 
una casa es un elemento vivo que hay que continuar manteniendo siempre, porque 
hay elementos que tienen una caducidad y, por lo tanto, necesitan de un manteni-
miento y de una atención. Para eso se legisló que existiera lo que llaman el «libro 
del edificio», ¿no?

En otro orden de cosas, cuando alguien acaba una casa o un edificio, lo que hace 
es depositar los planos en su ajuntament, ¿no?, para que el ajuntament tenga cons-
tancia de que geográficamente en ese sitio hay una edificación de unas característi-
cas. En este momento, pues, ese depósito de información se está haciendo un poco, 
cada uno, de su capa un sayo: uno en formato Autocad, el otro en PDF, el otro en 
papel... Bueno, no hay un estándar que sirva, ¿no? 

Pondré un ejemplo real que he vivido hace poco. En un edificio público de una 
administración pública, que licitan, subastan una urbanización de la plaza que hay 
delante de ese edificio, bueno, se aceptó el procedimiento administrativo. Se adjudi-
ca la obra a una empresa, a un contratista, empieza la obra y, nada más empezar la 
obra, pues, la excavadora rompe el tubo del gas. Bien, no sabía que estaba ahí. Dos 
días después empieza..., sigue descubriendo y se encuentra, pues, una tubería de fi-
brocemento de hace cuarenta años que, efectivamente, hay que sustituir. 

¿Cuál es el problema de esto? Que eso no estaba en el proyecto. Y ya empezamos 
con los rollos: con los contradictorios, los reformados, que ahí es donde ha nacido 
mucha de la corrupción que hemos sufrido en este país, ¿no? La falta de información 
genera, luego..., deriva en picaresca, ¿no?
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¿Qué es el modelo BIM? El modelo BIM no es Autocad, no es un programa de 
dibujo –nosotros no estamos aquí para exigir a nadie que trabaje con una o con otra 
herramienta–, pero sí que es un modelo que trabaja en tres dimensiones, que es so-
bre una base de datos con representación gráfica. Entonces, todos estos inconvenien-
tes del libro del edificio, de la consideración de servicios para realizar un proyecto 
con mucha más información, sí que este tipo de herramienta, este modelo lo per-
mite. Por eso la Unión Europea hizo una directriz obligando a que todas las admi-
nistraciones públicas lo utilizaran en sus obras, en sus proyectos, y que lo sacaran 
como un valor añadido en la licitación, ¿no?

Por eso nosotros en la propuesta inicial lo que pedíamos es, primero, que la Ad-
ministración lo use; o sea, que no empecemos a pedir a los arquitectos o a terceras, 
cuartas personas..., que es una herramienta que luego, cuando llega a la Adminis-
tración, no saben para qué es y lo que hacen es coger ese DVD y ponerlo en una 
estantería; sino que primero nosotros tenemos que ser capaces de utilizarlo en toda 
nuestra edificación pública, ¿no?

Hacen una esmena pidiendo, diciendo, bueno, lo típico y tópico, ¿no?: que no, 
iniciar no, continuar, o sea que ya lo están haciendo. Si lo están haciendo, pues, real-
mente me llena de alegría. El único destino, objeto de esta propuesta de resolución, 
es recordar que existen herramientas tecnológicas que facilitan todo –la contrata-
ción, la transparencia, la eficacia en los sistemas–, e invitar a que..., como ellos dicen 
que ya lo usan, pues, que lo sigan haciendo. Y, ya puestos, pues, pedimos por escri-
to cuántas viviendas había promovido la Administración durante los últimos años. 
Y el año pasado fueron cero, a pesar de la problemática que existe con la vivienda en  
el área metropolitana en especial, y en el conjunto de Cataluña, ¿no? Espero que la 
herramienta BIM la puedan usar para utilizar más vivienda y resolver más problemas.

Gracias, presidenta.
Se me ha olvidado decir que aceptábamos la esmena, lógicamente.

La presidenta

Moltes gràcies. Gràcies, senyor Rivas. Per tant, farem el torn de..., donarem la 
paraula als que heu introduït les esmenes. Per part del Grup Republicà, senyor Jové?

Josep M. Jové i Lladó

Sí; moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair al grup promotor de la pro-
posta de resolució, el diputat Rivas, la seva disposició a acceptar l’esmena propo-
sada.

Des del nostre grup coincidim amb el plantejament d’aquesta proposta, la im-
plementació de la metodologia BIM té el potencial de millorar substancialment la 
gestió de contractes d’obres públiques. Per això és necessari que l’Administració li-
deri la seva implantació, i així creiem que s’està fent i que s’hauria de continuar fent.

No obstant, creiem que el redactat original deixava oberta la porta a exigir... 
(Veus de fons.) Perdó? (Pausa.) Sí, ressona molt, oi? (Veus de fons.) Sí? Provem-ho.

Doncs, deia que la proposta inicial deixava oberta la porta a exigir immediata-
ment l’ús del BIM en tots els contractes i concursos de la Generalitat, i això podia 
generar algun problema. Creiem que cal continuar avançant en la feina d’imple-
mentació progressiva d’aquesta metodologia, com el Govern de la Generalitat ho 
està fent. De fet, des del 2013, Infraestructures de la Generalitat valora o exigeix 
l’aplicació d’aquesta metodologia en els seus contractes, tant d’edificació nova com 
d’obra civil. En alguns casos, com els contractes d’obra nova i rehabilitació, que tèc-
nicament aporten valor, Infraestructures.cat requereix la implementació del BIM de 
forma obligatòria en tots els contractes de nova licitació.

Així mateix, fa dos anys que el Govern de la Generalitat va crear una comissió in-
terdepartamental per a la implementació d’aquesta metodologia en els contractes de la  
Generalitat i de tot el seu sector públic, i l’avenç en la seva aplicació s’està fent de 
forma coordinada amb entitats del sector com l’Itec, la Comissió Construïm el Futur 
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o el mateix Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació 
de Barcelona.

Tant el 2017 com el 2018, Infraestructures.cat ha publicat dos manuals BIM per 
a la gestió de projectes i obres, que són referents en el sector. Aquesta comissió que 
comentava abans està treballant en el llibre blanc per a la implementació del BIM, 
i en breu podem anunciar que s’aprovarà un acord de govern que té com a objectiu 
coordinar els diferents departaments a nivell de formació i programari, per poder 
assumir amb garanties d’èxit la implantació del BIM per al 2019.

En conclusió, compartim l’ambició de la proposta de resolució del Grup de Ciu-
tadans per fer de l’ús del BIM una eina comuna en la licitació de contractes. No 
obstant, cal tenir present que en aquest moment no és una eina d’implementació ge-
neralitzada dins del sector, tot i que aquest accepta la seva exigència com a forma 
per avançar en el seu coneixement. Avui, segurament, no té sentit exigir a tothom 
utilitzar BIM en tots els contractes. Per exemple –vostè posava exemples–, un exem-
ple que li poso: en obres menors en edificis que no estan construïts utilitzant aquesta 
metodologia, no tindria sentit ara exigir l’ús d’aquesta tecnologia.

Per poder implementar-ho de forma sistèmica, cal que des d’un principi les em-
preses que participin en la licitació hi treballin, i per això les guies que vostè comen-
tava de la directiva de la Unió Europea aconsellen que aquesta es faci de forma pro-
gressiva, tal com nosaltres entenem que ho estan fent tant Infraestructures.cat des 
del 2013, com el Govern de la Generalitat, que està liderant la seva implementació 
per tal que aquesta es converteixi en un estàndard de la indústria.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Jové. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula el senyor Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats. Bé, en tot cas, afegir al que 
deia el senyor Jové, només, que també, doncs, la mateixa Comissió Europea també 
preveu, amb la implementació d’aquests sistemes electrònics de modelització de les 
obres i construccions, que això, com deia, es faci de forma progressiva, però que a la 
vegada l’ús d’aquestes eines s’exigeix que no pugui afavorir un tipus de contractació 
o un altre a les empreses –és a dir, que no pugui discriminar certs tipus d’empreses– 
i, per tant, mentre no estigui generalitzada la seva implementació, que hi hagi mit-
jans alternatius o utilització de metodologies, eh?, que no puguin, com deia, fer-ne 
exclusiu aquest ús, doncs, a l’hora dels contractes públics, no? I, per tant, en aquest 
sentit, la fórmula és fer-ho de forma progressiva, tal com ho està fent en aquests mo-
ments, doncs, el Govern, a través d’aquest llibre blanc i aquesta comissió que des 
del 2016 hi està treballant.

I, per tant, doncs, agraïm que hagin acceptat també aquesta esmena, per poder 
votar a favor i, per tant, poder, doncs, instar el Govern a que segueixi treballant en 
aquesta modelització que recomana la Unió Europea, però que recomana que es 
vagi fent de forma progressiva, comptant que a partir del 2019 es pugui començar a 
suposar que ja està generalitzada, com dèiem abans, perquè des del 2016 hi ha una 
comissió que hi treballa, i des del 2013 es van fer les primeres iniciatives per a les 
primeres obres, que Infraestructures de Catalunya ja exigia als contractistes aquest 
sistema.

Per tant, en aquest sentit, votarem a favor amb aquesta esmena. I, per tant, 
agraïm, doncs, la bona disposició a treballar i poder aprovar aquesta proposta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Munell. Posicionament dels diferents grups. Senyora Ro-
mero? (Pausa.) Senyor Cid?
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David Cid Colomer 

No, simplement...

La presidenta

Endavant.

David Cid Colomer

...tres precisions. Jo també crec que aquest debat segurament tindria molt més 
sentit a la Comissió de Territori que no a la Comissió d’Economia, perquè aquest 
tipus de tecnologia està pensat més per al manteniment d’infraestructures i edificis.

En segon lloc, crec que s’hauria d’anar amb compte, amb aquest tipus de tecno-
logia, perquè també hauríem de veure qui captura i qui fa ús, després, de les dades, 
i penso, en aquest cas, per part, no?, de grans empreses.

I, finalment, el tercer element és que, com es feia referència ara per part del Grup 
d’Esquerra Republicana, no totes les empreses que poden acudir a una licitació en 
aquests moments estan en disponibilitat d’utilitzar aquesta tecnologia, i això pot li-
mitar enormement a qui s’adjudica els contractes..., especialment a grans empreses 
o a grans multinacionals, que sí que en aquests moments tenen la possibilitat de des-
envolupar aquesta tecnologia.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid. La Candidatura de la Unitat Popular..., no hi són. El 
senyor Santiago Rodríguez tampoc farà posicionament? (Pausa.) Molt bé, moltes 
gràcies. Ara, pel Grup de Ciutadans, si vol fer alguna explicació, senyor Rivas, de 
les esmenes...

Javier Rivas Escamilla

No, gràcies, presidenta, ja han acceptat l’esmena i crec que està tot dit.
Gràcies.

La presidenta

Perfecte.
Doncs, procedim a votar, tal com ha quedat.
Vots a favor?
Dinou vots a favor.
En contra?
Una abstenció de Catalunya en Comú Podem.
S’aprova amb els vots de Ciutadans, Partit Socialista, Partit Popular, el Grup Re-

publicà, Junts per Catalunya.
Molt bé, procedim, anem endavant. Passem al punt vuitè, és la proposta... (Sergio 

Sanz Jiménez demana per parlar.) Perdó, disculpeu.

Sergio Sanz Jiménez

Sí, era per demanar posposar el debat sobre la següent proposta de resolució, de 
les herències intestades, si us plau.

(Veus de fons.)

La presidenta

Com? (Veus de fons.) Ah, per a una altra comissió? (Pausa.) D’acord. Llavors, 
ho acceptem, no? (Veus de fons.) Sí, per a un altre dia, diguem-ne. Entenc que és el 
diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Sí.

La presidenta

D’acord, molt bé.
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Sol·licitud de compareixença de Marina Molina, en representació del 
Grup Fundació Ramon Noguera, perquè informi sobre la problemàtica de 
la contractació pública en el tercer sector

356-00012/12 

Doncs, punt següent, no? Passem al darrer punt de l’ordre del dia. És la sol·licitud 
de compareixença de Marina Molina, en representació del Grup Fundació Ramon 
Noguera, davant aquesta comissió, perquè informi sobre la problemàtica de la con-
tractació pública en el tercer sector.

Volen fer ús de la paraula o passem directament a la votació? (Pausa.) D’acord.
Per tant, doncs, procedim a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença de 

Marina Molina.
Vots a favor?
Molt bé.
S’aprova per 20 vots: Ciutadans, Partit Socialista, Comuns, Partit Popular, Es-

querra Republicana i Junts per Catalunya.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i onze minuts.
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