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Sessió 6.1 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a dos quarts de quatre de 

la tarda i un minut. Presideix Teresa Pallarès Piqué, acompanyada del secretari, Òscar Or-

deig i Molist. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García.

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

 Maialen Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez, Martí Pachamé Barrera i Laura 

Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, Gemma Geis i Car-

reras, Aurora Madaula Giménez i Jordi Munell i Garcia, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Josep M. Jové i Lladó, M. Assumpció Laïlla i Jou i Antoni Castellà i Clavé, pel G. P. Republi-

cà; Raúl Moreno Montaña i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i 

David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. 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).

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

matèria de tributs propis de la Generalitat (tram. 250-00357/12). Grup Parlamentari de Ciu-

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

sentat: BOPC 148, 9; esmenes: BOPC 194, 14).

3. Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Genera-

litat (tram. 250-00410/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 33).

4. Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Generali-

tat (tram. 250-00416/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 189, 39).

5. Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la contractació pública 

per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses (tram. 250-00439/12). Grup 

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

presentades (text presentat: BOPC 194, 19).

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

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la repercussió econòmica i 

financera en els pressupostos de la Generalitat de la retirada de la concessió de la gestió 

d’Aigües Ter Llobregat a Acciona (tram. 354-00040/12). José María Cano Navarro, del Grup 

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

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

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la retallada de recursos al 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer (tram. 354-

00057/12). David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-

bat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat Ca-

talana de la Competència, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 

la indiciària implicació de l’Autoritat Catalana de la Competència en el marc de l’operació 

Petrum (tram. 356-00246/12). José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

9. Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 

d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 

perquè informi sobre la indiciària implicació d’Infraestructures de la Generalitat de Catalu-

nya en l’operació Petrum (tram. 356-00247/12). José María Cano Navarro, del Grup Parla-

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

10. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Eco-

nomia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats de futur 

amb relació a l’eliminació dels regressius (tram. 356-00289/12). Alícia Romero Llano, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, David Cid Colomer, del Grup Parlamen-

tari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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La presidenta

Bona tarda, senyores i senyors diputats, obrim la sessió.

Qüestió d’ordre

Abans que res, si algun portaveu vol intervenir... (Josep M. Jové i Lladó demana 
per parlar.) Moltes gràcies, senyor Jové...

Josep M. Jové i Lladó

Gràcies, presidenta. Per expressar el posicionament del nostre grup sobre els 
fets esdevinguts aquest matí, i com a mostra de solidaritat amb les persones detin-
gudes aquest matí, per expressar el nostre rebuig a l’actuació policial i en defensa 
dels drets fonamentals de la dissidència, la llibertat d’expressió i la manifestació 
pacífica, els diputats i diputades del Grup Parlamentari Republicà abandonarem la 
sessió d’aquesta comissió.

I ja està. Moltíssimes gràcies, i visca la llibertat.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Jové. Algun altre portaveu? (Francesc de Dalmases i Thió 
demana per parlar.) Senyor Dalmases...

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; gràcies, presidenta. Per expressar el posicionament del Grup de Junts per Ca-
talunya. A nosaltres ens sembla que no hi ha millor manera de servir aquest Parla-
ment i defensar els drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania de Catalunya, 
d’expressar la nostra repulsa i la nostra protesta per la forma com s’ha produït l’ope-
ració policial d’aquest matí..., que no és nova, que l’han patit la presidenta d’aquest 
Parlament, el president d’aquest país, conselleres, consellers i ciutadans d’arreu del 
país, que ja l’han patit centenars d’alcaldes, però que avui hem vist un grau més en 
la forma com s’agredia la sobirania municipal; perquè pensem que un alcalde no no-
més es representa a ell o a la seva formació política, sinó que representa el conjunt 
de la seva població. Indicar que no ens rendirem, que continuarem de forma cívica, 
pacífica i democràtica construint i defensant la república catalana.

I dir als companys del tripartit del 155, que aquest matí s’expressaven contínua-
ment dient que paralitzàvem el Parlament, que no els hem sentit quan precisament 
el 155 va paralitzar aquest Parlament i va dissoldre el Govern de Catalunya i que fa-
cin el favor de posar-se al costat dels que defensem drets humans, drets civils i drets 
polítics de tothom; també dels seus votants. 

(Remor de veus. José María Cano Navarro demana per parlar.)

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Dalmases. Respectem les intervencions, si us plau. Se-
nyor Cano.

José María Cano Navarro

Gràcies, presidenta. Yo quiero mostrar la indignación del grupo parlamentario 
que represento, del Grupo Parlamentario de Ciutadans, ante la evidencia de que los 
partidos separatistas siguen dando muestras de que están dando totalmente la espal-
da a los catalanes, a los que dicen representar.

Nosotros nos tomamos muy en serio la actividad parlamentaria, nos tomamos 
muy en serio la Comisión de Economía, de hecho tres cuartas partes de las inicia-
tivas que venían a esta comisión son de Ciudadanos, y no han querido afrontar los 
temas que tratábamos hoy. Esa es la realidad.

Y no es casualidad. Hoy han decidido, como siempre, no dar la cara a los casos 
de corrupción; hoy debatíamos dos comparecencias por un caso de presunta corrup-
ción de Convergencia, por el caso Petrum, y han silenciado otra vez este debate, es-
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condiéndose ante los casos de corrupción. Y, por otra parte, tampoco..., han evitado 
el debate sobre la comparecencia del señor Pere Aragonès, para dar explicaciones 
sobre la nefasta gestión de la ATLL, que va a costar cientos de millones de euros a 
los catalanes. Por lo tanto, la realidad es que hoy se han evitado los debates de co-
rrupción y de despilfarro de caudales públicos.

Y yo les tengo que decir que aquí venimos a trabajar, venimos a trabajar para 
mejorar el bienestar de los ciudadanos, para mejorar el bienestar de los catalanes. 
Y les pediría que dejaran de utilizar el Parlament como si fuera su cortijo.

Y queremos instar a que, ya que no se va a celebrar hoy la comisión, que esta 
comisión, que es la número 6, se celebre lo antes posible y se mantenga la fecha de 
la comisión número 7.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. Algun portaveu més vol intervenir? (Pausa.) 
D’acord.

Com a presidenta de la comissió, evidentment, respecto totes les opinions que 
es donin en aquesta sala, només faltaria; aquest és un lloc on hi ha d’haver debat, i 
per això estem aquí, per fer cadascú, des del seu punt de vista..., expressar la seva 
llibertat i la seva tasca parlamentària. El fet de que alguns partits hagin expressat 
la seva opinió..., també estan desenvolupant la seva tasca parlamentària, i considero 
que tenen tot el respecte. Això, com a presidenta.

Quant a membre de Junts per Catalunya, em solidaritzo, evidentment, amb la 
postura dels companys de Junts per Catalunya, i donat que, amb l’article 91 del Re-
glament, no hi ha quòrum, per tant, suspenem aquesta sessió.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i sis minuts.
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