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Sessió 21 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a dos quarts d’onze i quatre 

minuts. Presideix Jordi Terrades Santacreu, acompanyat de la vicepresidenta, Jordina Frei-

xanet i Pardo, i de la secretària en funcions Maria Antònia Batlle i Andreu. Assisteix la Mesa 

el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents Eva Candela Lopez, Cristòfol Gimeno Iglesias i Ferran Pedret i Santos, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Chakir el Homrani Lesfar, Josep M. Jové Lladó i 

Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana Joaquim Calatayud Casals, Fran-

cesc de Dalmases i Thió i Glòria Freixa i Vilardell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Joan 

Garriga Doménech, pel G. P. de VOX en Cataluña; Maria Dolors Sabater i Puig, pel G. P. de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Joan Carles Gallego i Herre-

ra, pel G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, pel G. P. de Ciutadans, i Alejandro 

Fernández Álvarez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta d’acord de modificació de la disposició transitòria dels Estatuts del règim i 

el govern interiors del Parlament de Catalunya relacionada amb la derogació de l’article 79, 

pel qual es posposa la data límit per establir el règim definitiu aplicable a les persones que 

tenien autoritzada una llicència per edat amb anterioritat a aquesta derogació (tram. 221-

00024/13). Mesa del Parlament.

2. Proposta d’acord d’addició als Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 

de Catalunya de dos articles (tram. 221-00026/13). Departament de Recursos Humans.

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

llera de la Presidència sobre l’anunci de l’ajornament de la consulta dels Jocs Olímpics 

d’Hivern (tram. 354-00122/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la 

sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la 

Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de mal-

versació de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell 

Esportiu de l’Hospitalet (tram. 356-00462/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d’Afers 

Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons pú-

blics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet 

(tram. 356-00463/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió d’Afers 

Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons 

 públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hos-

pitalet (tram. 356-00464/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-

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

7. Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Insti-

tucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, 

falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet 

(tram. 356-00465/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Carme Trillas i Torrents, exregidora de l’Ajuntament 

de Manlleu, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació de 

les seves actuacions presumptament irregulars en el procediment d’anul·lació de sancions 

(tram. 356-00479/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Xavier Vendrell i Segura, exsecretari d’organització 

d’Esquerra Republicana, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 

investigació dels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i blanqueig de ca-
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pitals de l’Operació Volhov (tram. 356-00480/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

10. Sol·licitud de compareixença de Julià Fernàndez i Olivares, exalcalde de l’Ajunta-

ment de Sabadell, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la inves-

tigació relativa a la compravenda de la planta d’Artèxtil al clan Jodorovich per l’Ajuntament 

de Sabadell (tram. 356-00481/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Dionís Guiteras i Rubio, alcalde de Moià, davant la 

Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació de les presumptes irre-

gularitats en l’ús d’un solar que l’Ajuntament de Moià feia servir d’aparcament (tram. 356-

00482/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Cooperació Local davant la 

Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els presumptes cobraments de comis-

sions per la concessió de subvencions per a finançar projectes de cooperació en països en 

desenvolupament (tram. 356-00633/13). Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de 

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

13. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administració i Funció Pública davant 

la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’adopció de mesures urgents per a 

reduir la temporalitat en l’ocupació pública (tram. 356-00636/13). Grup Parlamentari d’Es-

querra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·li-

citud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern als Estats Units d’Amèrica per-

què informi sobre la despesa de la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica els 

 darrers sis mesos (tram. 356-00640/13). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciu-

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

15. Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Biosca davant la Comissió d’Afers 

Institucionals perquè informi sobre la sol·licitud de canvi de comarca de Biosca i Torà 

(tram. 356-00664/13). Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compa-

reixença.

16. Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió d’Afers Institu-

cionals perquè informi sobre la sol·licitud de canvi de comarca de Biosca i Torà (tram. 356-

00665/13). Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

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

17. Sol·licitud de compareixença de Víctor Terradellas, exresponsable de Relacions 

 Internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Ins-

titucionals perquè informi sobre el seu paper com a mitjancer entre la cúpula independen-

tista i el Govern de Vladimir Putin (tram. 356-00678/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

18. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, Inter-

ventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida davant la Comissió d’Afers Institucionals 

perquè informi sobre la manca de mitjans de què disposen els secretaris, interventors i tre-

sorers de l’Administració local (tram. 356-00704/13). Joan García González, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

19. Sol·licitud de compareixença de Xavier Xirgo, president del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els presump-

tes crèdits no retornats de l’Institut Català de Finances a El Punt Avui (tram. 358-00007/13). 

Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

sessió informativa.
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El president

Bon dia, diputades i diputats. Començaríem aquesta sessió de la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Primer de tot, demanaria als grups parlamentaris si han d’anunciar substitucions.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí; president, bon dia. Per part del nostre grup, el diputat Ferran Pedret substitueix 
el president del nostre grup, el Salvador Illa, i la diputada Eva Candela substitueix la 
diputada Marta Moreta. 

Gràcies.

Glòria Freixa i Vilardell

Sí, des de Junts per Catalunya el diputat Quim Calatayud..., bé, avui tenim una 
mica de ball. El diputat Quim Calatayud substitueix el diputat Batet, la diputada An-
tònia Batlle substitueix el diputat Saldoni i el diputat Dalmases substitueix el diputat 
Lluís Puig, que no pot ser aquí per la repressió de l’Estat espanyol.

Joan García González

Sí, president. Jo mateix substitueixo el diputat Carlos Carrizosa.

El president

No es substitueix la diputada Jéssica Albiach? (Veus de fons.)

Proposta d’acord d’addició als Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya de dos articles (retirada)

221-00026/13

Molt bé, anunciar-los també que el punt segon de l’ordre del dia d’avui, que és la 
proposta d’acord d’addició als Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya de dos articles, s’ha retirat de l’ordre del dia a petició de la Mesa del 
Parlament.

Proposta d’acord de modificació de la disposició transitòria dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya relacionada 
amb la derogació de l’article 79, pel qual es posposa la data límit per 
establir el règim definitiu aplicable a les persones que tenien autoritzada 
una llicència per edat amb anterioritat a aquesta derogació

221-00024/13

I, per tant, passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que és la proposta d’acord 
de modificació de la disposició transitòria dels Estatuts de règim i de govern inte-
riors del Parlament de Catalunya relacionada amb la derogació de l’article 79, per la 
qual es posposa la data límit per establir el règim definitiu aplicable a les persones 
que tenien autoritzada una llicència per edat amb anterioritat a aquesta derogació. 
És una proposta també presentada per la Mesa del Parlament. 

Crec que tots vostès tenen el nou acord, que se sotmetrà a votació, que és passar 
aquest termini que hi havia fixat per al 17 de juny a l’11 de juliol del 2022. 

No sé si hi ha algun grup parlamentari que vulgui intervenir en aquest punt.

Joan García González

Voldria preguntar per què s’ha retirat de l’ordre del dia el punt número 2.

El president

Perquè ho ha demanat la Mesa del Parlament.
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Joan García González

No, però a part d’això, que ja ho ha dit, president, caldria una explicació...

El president

Haurà de preguntar-ho a la Mesa del Parlament.

Joan García González

Doncs, li demano com a president d’aquesta comissió que ho pregunti a la Mesa 
del Parlament.

El president

Molt bé, doncs ja ho farem. (Pausa.)
En aquest punt que ara sotmetrem... (Maria Dolors Sabater i Puig demana per 

parlar.) Senyora Sabater...

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, entenem que s’obre torn d’intervencions per marcar la posició de vot o no?

El president

Sí, sobre el punt que es debat, que és la pròrroga dels terminis, sí, sí. Si vol in-
tervenir, cap problema.

Maria Dolors Sabater i Puig

Bé, doncs, en tot cas, nosaltres entenem que es tracta..., aquest és un tema que 
cal tancar al més aviat possible. Tanmateix, respectem la necessitat que expressen 
els treballadors i treballadores d’emplaçar-ne el debat, ja que van rebre el text con-
cret en què es formalitza la proposta de regulació feta per la Mesa amb una antela-
ció insuficient. 

Així doncs, nosaltres votarem a favor de posposar la data límit per establir el 
règim que s’aplicarà a les persones que tenien ja autoritzada una llicència d’edat, 
per poder garantir que el Consell de Personal pugui posicionar-se sobre aquesta re-
gulació, havent rebut el pertinent assessorament legal sobre el contingut de l’acord  
i havent-lo socialitzat amb el conjunt del personal. 

Entenem, doncs, que el vot a favor d’aquesta pròrroga..., malgrat que ens cal tam-
bé posicionar que cal tancar això al més aviat possible. 

Moltes gràcies.

El president

Doncs, el Grup de Ciutadans vol intervenir?

Joan García González

No, simplement abans l’únic que volia fer era una pregunta. M’hauria agradat 
que es poguessin, igual que es va fer a la Mesa Ampliada d’aquesta setmana, doncs, 
tenir el debat dels dos punts.

Hi torno. No és massa adequat, segurament, votar els dos punts per separat en 
dos dies diferents. Nosaltres vam votar a favor d’aquest punt número 1, bàsicament 
pel mateix motiu, perquè creiem que s’ha de donar temps al Consell de Personal i 
als representants de la Mesa que estan negociant la situació dels diferents extreba-
lladors o treballadors encara en actiu –o en passiu, quasi podríem dir– d’aquesta 
casa, perquè s’arribi a un acord. A partir d’aquí, doncs, l’acord ja el podrem votar 
en conseqüència.

Per tant, volia explicar el nostre sentit de vot, que serà a favor, en aquest cas, de 
retardar fins al juliol aquesta data per donar més temps perquè que es faci aquesta 
negociació.

El president

Molt bé. Seria el torn de Junts, que veig que no demana la paraula. Esquerra 
tampoc.

Doncs, passaríem a votació aquest punt.
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Vots a favor del punt número 1?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, queda aprovat amb els vots favorables del Grup Socialista, del Grup 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Junts per Catalunya, de la CUP, d’En 
Comú Podem, de Ciutadans, del Grup Mixt, i el vot contrari de VOX.

Passaríem, doncs, ara a les votacions de les sol·licituds.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
sobre l’anunci de l’ajornament de la consulta dels jocs olímpics d’hivern

354-00122/13

Primer, la sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Presidència sobre 
l’anunci de l’ajornament de la consulta dels jocs d’hivern, que ha presentat el Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem. Vol defensar la proposta? (Pausa.) No? Doncs, 
passaríem a votació aquest punt.

Vots a favor?
Vots en contra?
Queda aprovada amb els vots favorables dels Grups Parlamentari Socialistes, 

d’Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, d’En Comú Podem, del 
Grup de Ciutadans, del Grup Mixt, i el vot contrari del Grup Parlamentari de VOX.

Passaríem, ara... Bé, els hi he de demanar si es mantenen totes les sol·licituds de 
compareixença, per ordenar les votacions. Senyora Vilalta...

Marta Vilalta i Torres

Sí; moltes gràcies, president. Ara li anava a demanar la paraula.

Sol·licituds de compareixença (retirades)
356-00464/13 i 356-00465/13

Nosaltres, des del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, voldríem retirar les 
sol·licituds de compareixença 6 i 7, que fan referència a dos regidors de l’Hospitalet 
de Llobregat, tenint en compte que és un cas judicialitzat, no volem fer un judici pa-
ral·lel aquí.

Però, diguéssim, que el que sí que fem és mantenir les sol·licituds de comparei-
xença referents als punts 4 i 5, referents a l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, 
i també al regidor de l’Hospitalet, Jaume Graells, perquè creiem que en aquest cas 
sí que és positiu que puguin venir a donar explicacions en el marc de la Comissió 
d’Afers Institucionals, relacionat amb el cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet.

El president

Algun altre grup vol retirar? (Cristòfol Gimeno Iglesias demana per parlar.)

Sol·licituds de compareixença (retirades)
356-00479/13 i 356-00482/13

Senyor Gimeno...

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí; gràcies, president. Sí, des del nostre grup també volem comunicar que, de 
les quatre sol·licituds de compareixença que s’havien de votar avui, retirem també 
la 8 i l’11, i mantenim les dues sol·licituds de compareixença, la 9 i la 10. La 9, que 
fa referència a la compareixença del senyor Xavier Vendrell, perquè creiem que és 
important i necessari que s’esclareixin, doncs, els fets d’aquesta Operació Volhov, 
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que se n’ha parlat molt, i cal que vingui, és convenient, doncs, que vingui aquí en 
seu parlamentària a comparèixer i donar explicacions; i el mateix per a la del senyor 
Julià Fernández, pels temes que fan referència a l’Ajuntament de Sabadell. 

Per tant, retirem, ho repeteixo, la 8 i l’11, i mantenim les sol·licituds de compa-
reixença 9 i 10.

Gràcies.

El president

Gràcies. Algun altre grup vol retirar les sol·licituds? (Pausa.) No. 
Bé, doncs passaríem a la votació de cadascuna d’aquestes sol·licituds de compa-

reixença. 

Sol·licitud de compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 
perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons 
públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell 
Esportiu de l’Hospitalet

356-00462/13

La primera és una sol·licitud de compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet, la 
senyora Núria Marín –bé, no hi posa el nom–, que ha presentat el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana.

Vots a favor d’aquesta sol·licitud?
Vots contraris?
Queda aprovada amb els vots favorables dels grups parlamentaris d’Esquerra 

Republicana, de Junts per Catalunya, de VOX, de la CUP, d’En Comú Podem, de 
Ciutadans, del Grup Mixt, i el vot contrari del Grup Socialistes. 

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin perquè informi 
sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, 
falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu 
de l’Hospitalet

356-00463/13

Passaríem ara a la sol·licitud de compareixença, també presentada pel grup d’Es-
querra Republicana, del senyor Jaume Graells. 

Vots a favor?
Vots contraris?
Abstencions?
Queda aprovada amb els vots favorables del Grup d’Esquerra Republicana, de 

Junts per Catalunya, de VOX, de la CUP, de Ciutadans, del Grup Mixt, el vot con-
trari del Grup Socialistes i l’abstenció del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 

Sol·licitud de compareixença de Xavier Vendrell i Segura, exsecretari 
d’organització d’Esquerra Republicana, perquè informi sobre 
la investigació dels delictes de malversació de fons públics, prevaricació 
i blanqueig de capitals de l’operació Volhov

356-00480/13

Passaríem ara a la votació del punt número 9, que és la Sol·licitud de comparei-
xença del senyor Xavier Vendrell, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialistes. 

Vots a favor?
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Marta Vilalta i Torres

President, m’agradaria fer posicionament del vot del nostre grup parlamentari, 
d’Esquerra Republicana, si us plau.

El president

Té la paraula, senyora Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí, en aquest cas, dir que des d’Esquerra Republicana no serem còmplices, di-
guéssim, de la persecució política de l’Estat espanyol envers persones vinculades al 
moviment independentista. Sabem que això és l’operació o el cas Volhov: espionatge 
i persecució política de l’independentisme i de les persones que hi estan vinculades. 

I en aquest sentit nosaltres, ho reitero, no serem còmplices de blanquejar, doncs, 
aquesta compareixença.

El president

Gràcies, senyora Vilalta.
Ho posarem a votació. 
Vots a favor de...? (Veus de fons.) La senyora Freixa té la paraula.

Glòria Freixa i Vilardell

Perdó. Gràcies, president.
No, des de Junts per Catalunya, nosaltres també recolzem que qualsevol cosa re-

lacionada amb casos com el Volhov és una persecució política de l’Estat, però també 
estem cansats de tanta rumorologia, amb tantes coses com també hem fet nosaltres 
de demanar compareixences per aquelles coses que trobem absolutament injustifi-
cades, creiem que ja va sent hora que aquí ens presentem i contestem tot el que ha-
guem de contestar a tots aquests partits que ens estan perseguint una vegada i una 
altra per les mateixes qüestions. 

I, per tant, en ares de la transparència i perquè s’acabi d’una vegada amb tota 
aquesta rumorologia, nosaltres, en aquest cas, votarem que sí.

El president

Gràcies. (Maria Dolors Sabater i Puig demana per parlar.) Senyora Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, nosaltres hem considerat que aquesta compareixença del senyor Vendrell res-
pon, aquesta petició de compareixença, a aquest afany de criminalització i de perse-
cució de l’independentisme. I, per tant, nosaltres tampoc no hi donarem cobertura. 

Gràcies.

El president

Senyor Garriga, he vist que també havia demanat la paraula.

Joan Garriga Doménech

Sí, jo en general, a part d’aquesta, veig que..., nosaltres, al que denominem mà-
fia separatista és a aquest pacte que hi havia en aquesta comissió entre socialistes 
i separatistes per poder retardar les compareixences de manera estratègica. Com 
que veiem que avui s’ha destapat alguna cosa... –deuen haver tingut algun conflicte 
potser per nomenar la sindicatura de greuges o per alguna cosa que se’ns escapa–, i 
per això ja podem començar a despatxar alguna sol·licitud com la de l’alcaldessa de 
l’Hospitalet i també aquesta del Xavier Vendrell. 

Nosaltres quedem a aquesta expectativa; seguirem denunciant que aquesta màfia 
és real, que van pactant a l’esquena dels ciutadans i que el que menys els interessa és  
esclarir els casos de corrupció, que n’hi han, i molts.

El president

Gràcies, senyor Garriga. (Joan García González demana per parlar.) El portaveu 
de Ciutadans, el senyor Joan García...
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Joan García González

Gràcies, president. Simplement per donar-hi suport. Abans no hem volgut inter-
venir en les diferents sol·licituds de compareixença, nosaltres sempre donarem su-
port a totes aquelles compareixences que tinguin a veure amb possibles –i torno a 
dir «possibles»– casos de corrupció o de malversació de fons públics. Ens és igual 
que després es vulgui això vestir de persecució o del que sigui.

Nosaltres sempre ho hem fet. Aquest cas de la Volhov ja el van portar al Parla-
ment en la legislatura passada de forma intensa. Crec que, a més, està vinculat amb 
la pandèmia de forma, doncs, molt greu, i nosaltres amb això sempre serem cohe-
rents. Ens és igual quina sigui, diguéssim, la lluita interna que hi hagi avui o veiem 
aquí avui entre Esquerra Republicana i el PSC. Ens és igual. Nosaltres sempre do-
narem suport –i, de fet, espero que també sigui conseqüent tothom amb aquestes 
peticions– a aquells casos que puguin ser susceptibles de ser fiscalitzats per part de 
l’oposició, relacionats amb casos de malversació i utilització de forma fraudulenta 
de fons de tots els catalans.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat.
Posaríem a votació aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Vots en contra?
Per tant, queda rebutjada amb 9 vots en contra, del Grup d’Esquerra Republica-

na, de Junts per Catalunya i de la CUP, i els vots favorables del Grup Socialistes, 
Ciutadans, de VOX, del Grup Mixt i del Grup d’En Comú Podem.

Sol·licitud de compareixença de Julià Fernàndez i Olivares, exalcalde 
de l’Ajuntament de Sabadell, perquè informi sobre la investigació 
relativa a la compravenda de la planta d’Artèxtil al clan Jodorovich 
per l’Ajuntament de Sabadell

356-00481/13

Posarem ara a votació la sol·licitud de compareixença del senyor Julià Fernán-
dez i Olivares, sol·licitada pel grup..., perquè informi sobre la investigació relativa 
a la compravenda de la planta d’Artèxtil al clan Jodorovich per l’Ajuntament de Sa-
badell. És una sol·licitud demanada pel Grup Socialistes. (Veus de fons.) Un segon. 
(Maria Dolors Sabater i Puig demana per parlar.) Allí volen parlar? (Pausa.) La 
senyora Sabater, en nom del Grup Parlamentari de la CUP.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, molt bon dia. Bé, primer de tot volia dir..., avui hi ha hagut una retirada de 
compareixences, de sol·licituds de compareixença, però hi ha una llista de sol·lici-
tuds que ja fa unes quantes comissions que arrosseguem, que hi són, que no hi són, 
que a nosaltres ens han alertat. Ens han alarmat una mica i ens han plantejat algun 
dubte respecte si aquesta..., si la CAI s’ha de convertir en un espai on qualsevol grup 
pugui fer comparèixer a qualsevol polític, fins i tot quan el cas de presumpta irregu-
laritat o corrupció hagi estat ja judicialment tractat i sigui un cas tancat.

És un tema que potser presentarem una sol·licitud..., una proposta de resolució 
perquè s’entengui. Entenem que si la Mesa del Parlament admet a tràmit i ho tra-
mita, doncs, deu estar dins de les funcions, però nosaltres hem tingut una sensació 
d’una rebequeria, no? Pel fet que un grup ha presentat..., pel tema del consell, Es-
querra ha presentat pel tema del consell comarcal, pel tema esportiu..., perdó, pel 
tema del consell esportiu, i llavors hem fet una cerca de casos. I només voldria aler-
tar de què significa això.
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No serem nosaltres justament, el nostre espai polític de la CUP - Guanyem, que 
som perseguidors de qualsevol tema d’irregularitat i corrupció i que advoquem per 
la màxima transparència, no serem nosaltres qui frenarà aquest tipus de comparei-
xences, però no sé si s’és conscient de què s’obre aquí, no? Perquè si ara tothom ens 
dediquem a portar, a demanar compareixences de qualsevol cas... Bé, ja no els hi 
dic..., no ho sé, no tindrem altra feina que aquesta, eh? Jo només ho vull advertir, 
aclarir si realment el fet de portar compareixences de casos que ja han estat judicia-
litzats, i tancats, si és una competència, quan no tenen res a veure ni amb el pressu-
post de la Generalitat. 

Entenc que com a CAI, que ens dediquem als governs locals, sí que té un sentit 
la persecució de la màxima transparència, la persecució de qualsevol irregularitat a 
l’administració pública local. Em sembla perfecte, però crec que s’hauria d’aclarir 
una mica els termes d’aquest joc. 

Nosaltres, malgrat aquesta contradicció tan gran, no obstacularitzarem la com-
pareixença, perquè pensem que, entre altres coses, serà una oportunitat per demos-
trar que aquest és un cas que ja està aclarit i que no hi ha delicte, però només volia 
posar en consideració que això, per mi, és bastant irregular, no?

El president

Senyora Sabater, després li contestaré, eh? En tot cas, té la paraula la senyora 
Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí, moltes gràcies. També voldríem fer posicionament del nostre sentit de vot en 
aquesta sol·licitud de compareixença fent una prèvia. Nosaltres considerem que en els  
casos vinculats a corrupció, mala praxi, intentar jugar al «i tu més» és un greu er-
ror, i fer veure que tothom és igual també és un greu error, perquè no tothom és  
igual. 

I en aquest sentit, aquí es demana al senyor Juli Fernàndez, l’exalcalde de l’Ajun-
tament de Sabadell, perquè informi sobre una investigació relativa a una compraven-
da d’una planta de Sabadell. Només informar els membres d’aquesta comissió que 
això, doncs, surt d’una investigació fruit d’una denúncia política, presentada per un 
exregidor del Partit Popular, contra Juli Fernàndez i també contra Maties Serracant, 
que va ser també alcalde de la ciutat de Sabadell. 

La secretària municipal va emetre un informe constatant el correcte compliment 
de la tramitació administrativa d’aquesta compravenda i després hi va haver una in-
vestigació policial i la fiscalia va arxivar el cas per no haver trobat indicis de delicte.

Llavors, si parlem de Sabadell, crec que aquí haurien de venir a comparèixer 
moltíssimes altres persones, algunes de les quals fins i tot han pagat amb penes de 
presó justament per casos de corrupció. En fi, haurien hagut de venir a explicar o 
podrien venir a explicar què és això de la corrupció i no acusar falsament companys 
fins i tot d’aquest Parlament, com és actualment el senyor Juli Fernàndez, on no hi 
ha cas.

I ho reiterem: jugar al «i tu més» en els casos de corrupció, criminalitzant a tot-
hom, fent veure que tothom és igual, quan no tothom és igual –i aquí Esquerra Re-
publicana ens en sentim orgullosos–, considerem que és un greu error.

I, per tant, nosaltres no entrarem a jugar a aquest joc, no volem entrar a jugar a 
aquest joc i votarem en contra d’aquesta compareixença.

El president

Moltes gràcies. El senyor Cristòfol Gimeno.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí; gràcies, president. De fet, gairebé, si em permeten, una mica per al·lusions 
al nostre grup parlamentari, i, per tant, per dir-los a tots els diputats i diputades 
d’aquesta comissió que el nostre grup parlamentari no juga a res. Juga..., presenta 
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les sol·licituds de compareixença que creu oportunes. I, per tant, els adverteixo, en 
la línia de la nostra acció política i d’allà on entenem, doncs, que hi ha necessitat 
que es donin explicacions, hem presentat, presentarem i retirarem, si en algun mo-
ment creiem que s’han de retirar, les sol·licituds de compareixença que creguem 
oportunes.

I, per tant, ho hem fet, ho seguirem fent i no per respondre, doncs, a cap dinàmi-
ca de «i tu més», sinó perquè estan presentades en temps i forma en el seu moment. 
En aquests moments, doncs, considerem que era convenient retirar les que hem re-
tirat i mantenim les que hem mantingut.

I, per tant, ja els avanço que el nostre grup parlamentari demanarà les sol·licituds 
de compareixença que cregui oportunes.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Responent a la diputada Sabater, els grups parlamentaris tenen 
dret a presentar les compareixences i les propostes de resolució que creguin conve-
nient en les comissions que tenen les competències per fer-ho i fins i tot la Mesa del 
Parlament, en aquest cas, si s’adeqüen al que diu el Reglament del Parlament, no pot 
impedir que es presentin. 

En tot cas, la reflexió que ha fet vostè pot ser compartida o no pels grups parla-
mentaris. En tot cas, difícilment la Mesa del Parlament pot dificultar la presentació 
d’aquestes propostes de resolució..., sol·licituds de compareixença. Després la comis-
sió és sobirana, efectivament, per decidir si es compareix o no es compareix.

Per tant, posaríem a votació aquest punt. 
Vots a favor?
Vots es?
Abstencions?
Queda aprovada aquesta sol·licitud de compareixença amb els vots favorables del 

Grup Socialista, de Junts per Catalunya, VOX, de la CUP, de Ciutadans, del Grup 
Mixt, l’abstenció del Grup d’En Comú Podem i el vot contrari d’Esquerra Republi-
cana.

Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Cooperació 
Local perquè informi sobre els presumptes cobraments de comissions 
per la concessió de subvencions per a finançar projectes de cooperació 
en països en desenvolupament

356-00633/13

Passaríem ara al punt dotzè, que és la sol·licitud de compareixença del subdirec-
tor general de Cooperació Local davant d’aquesta comissió per informar sobre els 
presumptes cobraments de comissions per la concessió de subvencions per finançar 
projectes de cooperació en països en desenvolupament. 

És una iniciativa que ha presentat el Grup Parlamentari de Ciutadans. El Grup de 
Ciutadans vol defensar la proposta o es defensa sola? (Veus de fons.) Ràpidament...

Joan García González

Sí; perdoni, president. Sí, simplement, en la línia del que hem comentat abans, 
nosaltres creiem adequat que es pugui demanar la compareixença perquè doni expli-
cacions, tant si no és així com si ho és, sobre aquesta presumpta utilització de fons 
de cooperació per a la cooperació local realitzada, en aquest cas, pel subdirector 
general de Cooperació Local en el seu moment i, doncs, conèixer la veritat del que 
alguns mitjans van publicar fa un cert temps, de fet, a l’abril, a començaments de 
l’abril de 2022, i saber si realment aquesta realitat que creiem que és factible, doncs, 
es va produir o no. Si és així, doncs, era un cas bastant greu.
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Com sempre, com ja hem dit, fiscalitzarem sempre i serem coherents en la peti-
ció i en la fiscalització d’aquests fons públics de tots els catalans. 

Gràcies.

El president

Molt bé. Posarem a votació aquest punt... (Marta Vilalta i Torres demana per 
parlar.) Senyora Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí, gràcies. Per fer aclariment de vot, perquè crec que és oportú. En aquest cas, es 
sol·licita, doncs, a un subdirector..., al director general de Cooperació Local, perquè 
vingui aquí a la Comissió d’Afers Institucionals. Nosaltres votarem en coherència 
al que ja es va votar a la Comissió d’Acció Exterior, que vam oposar-nos, en aquella 
ocasió, a la mateixa sol·licitud de compareixença. 

I també afegint a les explicacions que és un cas relacionat amb quan aquesta 
persona, doncs, era treballador de la Diputació de Barcelona i, per tant, no està re-
lacionat amb la seva tasca com a subdirector general; a banda que actualment és 
subdirector general d’un departament, d’una àrea d’un departament, i això vol dir 
que és funcionari, i tampoc entenem que aquí haguem de fer venir funcionaris per 
explicar qüestions prèvies d’allà on treballaven anteriorment. I, en aquest cas, a més 
a més, crec que el cas també està sent investigat. 

I, per tant, nosaltres creiem que no és oportú entrar en aquesta dinàmica que cre-
iem que no ens aporta... Que tot s’investigui on s’hagi d’investigar, però que no ens 
aporta... Sí que han de venir responsables polítics a donar comptes, com altres vega-
des, doncs, ho hem votat, però en aquest cas no ho veiem justificat.

El president

Molt bé. Posaríem a votació aquesta sol·licitud de compareixença. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Bé, haurem de mirar... Com que hi ha hagut un empat, haurem de mirar el vot 

ponderat. (Pausa.)
Aquesta sol·licitud de compareixença queda rebutjada per 65 vots en contra i 62 

vots a favor. Han votat en contra els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana i  
de Junts, i a favor, el Grup Socialistes, la CUP, VOX, Ciutadans, el Grup Mixt,  
i l’abstenció d’En Comú Podem.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administració i Funció 
Pública perquè informi sobre l’adopció de mesures urgents per a reduir 
la temporalitat en l’ocupació pública

356-00636/13

Passaríem ara a la sol·licitud de compareixença del secretari d’Administració i 
Funció Pública perquè informi sobre l’adopció de mesures urgents per a reduir la 
temporalitat en l’ocupació pública. És una sol·licitud demanada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana. 

Podem passar a la votació directament? (Pausa.)
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
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Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern als Estats Units 
d’Amèrica perquè informi sobre la despesa de la Delegació del Govern 
als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos

356-00640/13

Passaríem ara al punt número 14, que és la sol·licitud de compareixença del de-
legat del Govern als Estats Units d’Amèrica perquè informi sobre la despesa de la 
Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos. És una sol·li-
citud presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Es pot posar... (Joan García González demana per parlar.) Veig que el senyor 
García avui té ganes de parlar. Pot justificar la compareixença.

Joan García González

No vinc molt i tinc ganes de parlar no. És simplement per explicar molt breument 
que ja que s’han obert o s’estan obrint delegacions amb funcions que no pertanyen 
a aquesta administració a diferents països del món –una d’aquestes és la que ja ha 
obert a Estats Units–, doncs ens agradaria que ja que tornem a utilitzar els fons dels 
catalans amb diferents finalitats que creiem que no són les adequades..., però tot i 
això ens agradaria que ens ho expliquessin aquells que estan al capdavant i que es-
tan utilitzant aquests fons, que és un dels grans motius de falta..., d’opacitat i de falta 
de transparència d’aquest Govern durant els últims anys. Mai expliquen, mai volen 
explicar què fan els seus delegats a diferents països del món i en què es gasten els 
diners de tots els catalans. 

Per tant, demano el vot, per transparència, a això.

El president

Gràcies, diputat. La senyora Sabater també vol...

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, voldria només marcar el posicionament de vot, que malgrat que podria sem-
blar, aquesta, una petició de compareixença motivada per un tema de transparència, 
a la qual donaríem absolut suport, la motivació és aquesta criminalització de la feina 
que es fa d’exteriors. És una persecució del dret a tenir una activitat política exterior 
i, per tant, nosaltres hi votarem en contra.

El president

Senyora Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí; gràcies, president. En la mateixa línia que la diputada de la CUP, nosaltres 
també ens oposarem a aquesta compareixença, perquè, lluny de ser un exercici de 
transparència, és un exercici de voler perseguir l’acció internacional de la Genera-
litat de Catalunya. 

La transparència hi és tota; la mateixa consellera la dona. Hi ha una Comissió 
d’Acció Exterior en aquest Parlament de Catalunya en què segur que es pot parlar 
també de tots aquests temes. 

I la nostra reafirmació i convenciment que tenim tot el dret a fer tota l’acció in-
ternacional. doncs, des de Catalunya també.

El president

Gràcies, diputada. La senyora Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Sí, també per posicionar-nos en contra, perquè considerem que és una de les mil 
demandes que ens fa sempre Ciutadans per evitar que Catalunya tingui una acció 
exterior que sempre ha estat consolidada i, a més a més, que ha fet molt bona feina, 
i no només per als ciutadans independentistes sinó per a tots els ciutadans i pels in-
teressos dels ciutadans de Catalunya. 
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En la línia de sempre: si no són les delegacions exteriors, és tancar la Televisió 
de Catalunya i tot allò que respiri catalanitat. 

I, per tant, per defensar els interessos, doncs, nosaltres hi votarem en contra, per-
què sabem que això només és el principi de moltes més delegacions que probable-
ment vostès aniran demanant una vegada i una altra.

El president

Gràcies. Senyor Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Gràcies. Només per dir que, en fi, que aquí no s’ha acusat a ningú de cap delicte, 
simplement s’ha demanat que compareguin. 

El fet de dedicar-se a tot allò que vostès diuen que és tan positiu no significa im-
punitat absoluta i que no hagin de donar cap tipus d’explicació a la ciutadania sobre 
la seva tasca. Vaja, tret que vostès ara aquí donin per fet que tothom que és indepen-
dentista no ha de comparèixer per explicar la seva feina. 

Per tant, evidentment, nosaltres hi votarem afirmativament. 
Gràcies.

El president

Bé, posarem a votació aquesta compareixença. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada amb els vots contraris del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-

blicana, de Junts per Catalunya i de la CUP; i els vots favorables del Grup Socialis-
tes, del Grup de VOX, de Ciutadans, del Grup Mixt, i l’abstenció d’En Comú Podem. 

Sol·licituds de compareixença
356-00664/13 i 356-00665/13

Ara, si els sembla, podríem fer una votació conjunta dels punts 15 i 16, que és 
la sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Biosca i de l’alcalde de Torà, davant 
d’aquesta comissió, perquè informin sobre la sol·licitud de canvi de comarca.

Ho podem posar a votació? (Pausa.)
Doncs, vots a favor?
Vots en contra?
Queden aprovades amb els vots favorables del Grup Socialistes, del Grup d’Es-

querra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, d’En Comú Podem, de Ciu-
tadans, del Grup Mixt, i el vot contrari del Grup de VOX.

Sol·licitud de compareixença de Víctor Terradellas, exresponsable 
de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya, 
perquè informi sobre el seu paper com a mitjancer entre la cúpula 
independentista i el Govern de Vladimir Putin

356-00678/13

Passaríem a la següent sol·licitud de compareixença, formulada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, on es sol·licita la compareixença del senyor Víctor Terradelles, 
exresponsable de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica de Cata-
lunya davant d’aquesta comissió, perquè informi sobre el seu paper com a mitjancer 
entre la cúpula independentista i el Govern de Vladimir Putin.

Doncs, si no hi ha cap intervenció, la posaríem a votació.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi 
de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida 
perquè informi sobre la manca de mitjans de què disposen els secretaris, 
interventors i tresorers de l’Administració local 

356-00704/13

El punt següent és la sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi 
de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida davant de la 
Comissió perquè informin sobre la manca de mitjans de què disposen els secretaris, 
interventors i tresorers de l’Administració local. Ha sol·licitat la compareixença el 
Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Podem posar-la a votació?
Doncs, vots a favor? Ai, «vots a favor»..., sí, sí, vots a favor. (Rialles.)
Per unanimitat.
És que m’he avançat, perquè anava a anunciar que per unanimitat s’havia votat. 

(El president riu.)

Sol·licitud de compareixença de Xavier Xirgo, president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, perquè informi sobre els presumptes 
crèdits no retornats de l’Institut Català de Finances a El Punt Avui

358-00007/13

I passaríem a la darrera sol·licitud de compareixença, presentada també pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. En aquest cas, és una sol·licitud de compareixença del 
senyor Xavier Xirgo, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè 
informi sobre els presumptes crèdits no retornats de l’Institut Català de Finances a 
El Punt Avui.

Vots a favor d’aquesta compareixença?
Vots contraris?
Abstencions?
Bé, hem de tirar del vot ponderat, perquè hi ha hagut un empat.
(Pausa.)
Aquesta compareixença es descarta, perquè ha tret 29 vots favorables, dels grups 

parlamentaris de VOX, la CUP, Ciutadans i el Grup Mixt, que són 29 vots; els vots 
contraris de Junts per Catalunya, que són 32 vots contraris, i la resta de grups que 
s’han abstingut, el Grup Socialistes, Grup d’Esquerra Republicana i d’En Comú 
Podem.

I, sense cap més tema, aixecaríem la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a les onze del matí i deu minuts.
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