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SESSIó NÚM. 20

La sessió s’obre a un quart d’onze del matí i un minut. Pre-
sideix Marina Geli i Fàbrega, acompanyada del vicepresi-
dent, Pere Regull i Riba, i de la secretària, M. Mercè Jou 
i Torras. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Roca-
mora.

Hi són presents els diputats Dolors Batalla i Nogués, Da-
vid Bonvehí i Torras, Francesc Bragulat i Bosom, Lluís M. 
Corominas i Díaz, Begonya Montalban i Vilas i Jordi Turull 
i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Laia Bonet Rull 
i Ernest Maragall i Mira, pel G. P. Socialista; María José 
Garcia Cuevas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Jaume Bosch i Mestres i Josep Vendrell Gardeñes, pel 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i Violant Mascaró i López i Marc Sanglas i Al-
cantarilla, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Esteve Figueras; el president de 
la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i Tous; el pre-
sident de la Diputació de Lleida, Joan Reñé i Huguet; el 
diputat adjunt a la presidència de la Diputació de Girona, 
Pere Vila i Fulcarà; el catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat Pompeu Fabra Enric Argullol i Murgades; el 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona Joaquim Tornos i Mas; el professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona Alfredo Galán i 
Galán; el representant del Col·legi de Geògrafs de Catalu-
nya Jesús Burgueño i Rivero; l’advocat Miquel Roca i Ju-
nyent; el professor de dret administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra Josep Mir i Bagó; el professor de ciència 
política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona 
Josep Maria Reniu i Vilamala, i el director de la Fundació 
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Jaume 
Magre Ferran.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del president de la Diputació de Barce-
lona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00251/09). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

2. Compareixença del president de la Diputació de Giro-
na amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00252/09). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

3. Compareixença del president de la Diputació de Tarra-
gona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00253/09). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

4. Compareixença del president de la Diputació de Lleida 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00254/09). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

5. Compareixença del president del Consell de Governs 
Locals amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general (tram. 353-00255/09). Comissió 
d’Afers Institucionals. Substanciació.

6. Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general (tram. 353-00256/09). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

7. Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (tram. 
353-00257/09). Comissió d’Afers Institucionals. Substan-
ciació.

8. Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral gene-
ral (tram. 353-00265/09). Comissió d’Afers Institucionals. 
Substanciació.

9. Compareixença d’Enric Argullol i Murgades, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00258/09). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

10. Compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general 
(tram. 353-00264/09). Comissió d’Afers Institucionals. 
Substanciació.

11. Compareixença de Miquel Roca i Junyent amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral gene-
ral (tram. 353-00261/09). Comissió d’Afers Institucionals. 
Substanciació.

12. Compareixença de Josep Mir, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general 
(tram. 353-00266/09). Comissió d’Afers Institucionals. 
Substanciació.

13. Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, pro-
fessor de ciència política i de l’Administració de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general (tram. 353-00259/09). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.
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14. Compareixença de Jaume Magre Ferran, director de 
la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Lo-
cals, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00263/09). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

15. Compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doctor 
en geografia i professor de la Universitat de Lleida, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general (tram. 353-00260/09). Comissió d’Afers Instituci-
onals. Substanciació.

16. Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Geògrafs amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general (tram. 353-00262/09). Comissió 
d’Afers Institucionals. Substanciació.

La presidenta

Bon dia, iniciaríem la Comissió d’Afers Institucionals. 

Benvinguts, presidents de les diputacions i vicepresi-
dent de la Diputació de Girona. Ara, aquesta és una 
comissió monogràfica en relació..., són compareixen-
ces d’institucions, com és el cas dels presidents de les 
diputacions de Catalunya, també de persones, doncs, 
expertes en relació amb una Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
règim electoral general.

Compareixences 
acumulades relatives a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00251/09, 353-
00252/09, 353-00253/09 i 353-00254/09)

Començarem aquest torn de compareixences. Dona-
rem la paraula a les quatre persones que tenim aquí 
i que els donem la benvinguda, a ells i tots els seus 
col·laboradors, i agraïm, doncs, que hagin volgut ve-
nir a comparèixer en aquest Parlament a demanda dels 
senyors i senyores diputades. I parlaran tot seguit el 
president de la Diputació de Barcelona, Tarragona, de 
Lleida i... (Veus de fons.) Ah, parlaran..., molt bé. Fi-
nalment em fan saber, senyors diputats i senyors por-
taveus, que parlarà el president de la Diputació de Bar-
celona en nom de tots els presidents de les diputacions. 

Per tant, el que farem, senyor Salvador Esteve, és que 
vostè intervindrà, i posteriorment, doncs, hi han els 
diferents portaveus dels grups parlamentaris per fer 
observacions, comentaris, preguntes tot seguit, per a 
aclariments.

Sense més preàmbuls, doncs, iniciem aquest torn de 
compareixences, i donem la paraula al president de la 
Diputació de Barcelona, el senyor Salvador Esteve.

El president de la Diputació de Barcelona 
(Salvador Esteve Figueras)

Molt bon dia, honorable senyora presidenta de la Co-
missió d’Afers Institucionals, il·lustres senyores dipu-
tades, il·lustres senyors diputats. En primer lloc, volem 
expressar l’agraïment al Parlament de Catalunya per la 
invitació a adreçar-nos a aquesta comissió per explicar 
la posició en tant que presidents de les quatre diputa-
cions catalanes. Personalment també em plau molt ser 
aquí, en una casa que considero que és casa meva tam-
bé, de la qual vaig ser diputat durant tres legislatures.

Ho fem també en tant que municipalistes convençuts 
davant de la proposta presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya de modifi-
car la Llei orgànica de règim electoral general per tal 
que siguin les comarques i no els partits judicials les 
que defineixin les circumscripcions electorals a l’ho-
ra de determinar el nombre i l’assignació dels diputats 
provincials. Els governs locals intermedis, és a dir, les 
diputacions ara, i els consells de vegueria quan es pro-
dueixi la seva substitució en compliment del mandat 
estatutari, com a eines de suport als governs locals del 
país, tenen –tenim– una clara responsabilitat en els 
afers territorials, i, per tant, el sistema escollit per a la 
seva conformació no ho hauria de desconèixer.

Els electes que componem els plenaris aportem la 
perspectiva de proximitat que ens dóna la participació 
en els ajuntaments dels nostres respectius àmbits, a la 
qual s’afegeix una visió àmplia del territori que per-
met entendre i valorar les dinàmiques intermunicipals 
que intervenen en la prestació per part dels governs 
locals intermedis dels serveis públics locals. El muni-
cipalisme, i en concret el municipalisme humanista, 
que és en el que els presidents de les quatre diputa-
cions catalanes creiem i defensem amb la nostra acció 
política, serveix a la ciutadania a través d’una manera 
determinada d’entendre l’altíssima importància que té 
la participació de les persones de les comunitats locals 
en el seu govern, i que són i que necessiten els nostres 
pobles i ciutats.

En aquest sentit, entenem la cerca de la major legi-
timació democràtica dels homes i les dones que han 
de regir els destins dels governs locals, i aquí hem de 
considerar aquells que es troben desenvolupant res-
ponsabilitats al capdavant del Govern, d’igual mane-
ra que els que desenvolupen tasques d’oposició. Volem 
entendre que la proposició que ens aplega avui té en 
aquest esforç per enfortir aquesta legitimació la seva 
raó de ser, i en aquest criteri em permeto adreçar les 
meves paraules –les nostres paraules.

Des del món local, ens preocupa i ens ocupa trobar me-
canismes per aconseguir la millora de les condicions 
r eals i efectives de la democràcia representativa als nos-
tres pobles i ciutats. És cert que és difícil que trobem qui 
desconegui qui és l’alcalde o l’alcaldessa del seu muni-
cipi. És més possible trobar aquest desconeixement res-
pecte del president o presidenta del consell comarcal, i 
més fàcil, per no dir molt fàcil, que no s’identifiqui a qui 
ostenta igual condició a les diputacions catalanes.

Aquest fet té a veure segurament amb la mateixa pro-
ximitat de les decisions que es prenen en els diferents 
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nivells de govern local, i potser en els nivells compe-
tencials que cada àmbit de govern desenvolupa, de 
manera que es van fent de prestació menys propera al 
ciutadà particular, encara que no deixin de tenir fins 
i tot afectacions més grans. És per això que entenem, 
com a millor sistema per construir de manera pràcti-
ca el principi democràtic de participació de les coses 
públiques, que és vital el sistema de la seva elecció, 
d’igual manera que considerem que no és suficient, si-
nó que requereix de manera necessària de la millora 
de la seva capacitat de rendició de comptes davant de 
la comunitat local respecte de les decisions que van 
prenent al llarg del mandat. 

El món local és, sense cap mena de dubte, l’espai més 
adient per recollir l’expressió directa del principi de-
mocràtic que la sobirania resideix en el poble, i en 
l’àmbit local aquest s’expressa des d’un major conei-
xement i interacció amb aquells que l’han de repre-
sentar. Quan ens referim als nivells intermedis no 
hauríem de fer excepcions, però aquesta és més una 
responsabilitat de caire personal i polític que passa 
més, com els deia, pels principis de responsabilitat de 
gestió i de rendició de comptes que segurament pel 
sistema d’elecció.

És en aquest context que vull parlar-los de la nostra 
valoració de la proposta del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Es tracta d’una ini-
ciativa interessant, sens dubte, i que respon a una qües-
tió que no està ben resolta, especialment pel que fa al 
sistema d’elecció dels governs locals intermedis. Cal 
recordar que si bé aquest Parlament va legislar un sis-
tema d’elecció dels consells comarcals pensant exclu-
sivament en clau nacional, on es posà en relació el vot 
amb el nombre de regidors, pel que fa al sistema apli-
cable a les vegueries, recollit a la Llei 30/2010, va re-
metre al sistema electoral general, si bé en expressió 
oberta, en què ara estem mirant d’influir.

Convé recordar que allò que diguem, i ho farem refe-
rint-nos a les diputacions, ha d’entendre’s d’igual ma-
nera per als consells de vegueria. La constitució efecti-
va dels consells de vegueria resta pendent al fet que el 
Govern espanyol i les Corts Generals s’avinguin a fer 
les modificacions legislatives necessàries per impulsar 
la constitució real i efectiva de les vegueries com a or-
ganització territorial bàsica de Catalunya que és.

En aquest sentit, convé tenir present que paral·lelament 
el Govern català ha iniciat els treballs per elaborar 
l’Avantprojecte de llei de governs locals i l’Avantpro-
jecte de llei de finances locals. Aquests dos fets di-
buixen clarament l’escenari territorial en què ens mo-
vem i assenyalen quina és la prioritat del Govern de 
la Generalitat de Catalunya durant l’actual legislatura: 
el ple desplegament de les previsions incloses en l’Es-
tatut d’Autonomia. Un desplegament que a més de ser 
cabdal i imprescindible per als governs locals del país, 
ja que donarà resposta a antigues i justes reivindica-
cions del nivell de proximitat del servei públic, pro-
mou un model propi d’organització territorial mitjan-
çant un seguit d’acords polítics transversals. Aquest 
model propi i aquests acords han de servir per reflectir 
les institucions del país, de manera que puguin abor-
dar amb més garanties i amb més fermesa la reforma 

de la legislació de l’Estat en matèria de règim electo-
ral i govern local, una reforma pendent i sense data, 
però per a la qual convé estar preparats amb els mi-
llors arguments.

Davant d’aquesta opció empresa pel Govern de la Ge-
neralitat, que considerem encertada, tenim la impres-
sió que la proposta del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya ha de poder servir per 
avançar en una major connexió de la realitat del nostre 
país amb la regulació normativa espanyola. En aquest 
sentit, trobem que des del Parlament es podria plan-
tejar una proposta madurada de reforma de la legisla-
ció orgànica del règim electoral general de l’Estat, on 
l’aplicació a les institucions catalanes coincidís de for-
ma més propera a la nostra realitat nacional. Des del 
món local trobem que madurar una aportació concreta 
i referida a un supòsit proper per a una possible modi-
ficació legislativa en matèria electoral eleva la possi-
bilitat de reunir consensos entre les forces polítiques 
catalanes, i considerem que pot superar el perill d’en-
frontaments entre les nostres institucions i el Govern 
central.

Ningú dubta que amb la conjuntura actual, la supe-
ració de la desafecció ciutadana de la política és una 
de les accions prioritàries, en tant que el reforçament 
de la qualitat democràtica pot contribuir a superar les 
reticències socials. Sabem que la regulació del siste-
ma d’elecció no és l’única solució, sinó que ha d’anar 
acompanyada amb molts altres esforços com els que 
estem desenvolupant en la nostra gestió diària, per a 
una millora sensible i evident de la gestió pública.

Els sistemes d’elecció dels governs locals intermedis 
presenten una singularitat que cal atendre. És més que 
evident que el sistema d’elecció que volem, aplicable 
als membres del consell de vegueries i transitòriament 
als plens de les diputacions catalanes, és manifesta-
ment millorable. La perpetuació de l’actual vinculació 
d’aquesta elecció a una planta judicial de molt supera-
da, és una pregunta que ens l’hem de formular serio-
sament per responsabilitat política. Només cal atendre 
el fet que els partits judicials són els corresponents a 
les eleccions de l’any 1979, i fins i tot la planta judicial 
ha estat objecte de canvis.

Quina ha de ser l’aportació catalana? Una de les apor-
tacions possibles és, tal com defensa el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, proce-
dir a substituir els partits judicials per les comarques a 
l’hora de determinar i assignar els membres del consell 
de vegueria o els diputats provincials. D’aquesta mane-
ra es convertiria el mapa comarcal en mapa electoral. 

Caldria estar atents al fet que, pel que s’ha dit última-
ment, no està del tot tancat sinó que al contrari, es dis-
cuteix que pugui ser modificat, tant per la naturalesa 
de la demarcació de Barcelona, amb una forta diver-
sitat de realitats i contextos territorials. Caldria tam-
bé considerar la desvinculació del territori comarcal 
com a espai de referència electoral de l’orientació dels 
consells comarcals previstos per l’Estatut d’autonomia 
cap a una funció d’ens de gestió mancomunada de ser-
veis. D’aquesta manera, l’arquitectura comarcal del 
nostre país passaria a ser el primer esglaó en l’atribu-
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ció dels representants polítics de les diputacions i dels 
futurs consells de vegueria.

Permetin que faci una breu referència a la necessitat 
d’establir uns criteris generals, i no únicament centrats 
en la resolució puntual d’un problema de representati-
vitat política mitjançant l’establiment d’un o altre sis-
tema d’elecció dels representants als consells de ve-
gueries. 

Crec que, com he assenyalat en dibuixar el marc en el 
qual ens trobem i referint-me al procés d’elaboració de 
normes que han de ser de singular valor per al món lo-
cal, com la de governs locals, cal una visió de conjunt 
on correspondrà definir de manera clara i concloent el 
model català de governs locals, i especialment el pa-
per de les comarques i de les vegueries en la nova or-
ganització territorial que volem per a Catalunya. I de-
finir aquest paper vol dir també, evidentment, fixar i 
determinar el seu model competencial financer i d’or-
ganització política, així com el seu sistema represen-
tatiu. A partir d’aquesta feina prèvia fonamental, que 
posaria en ordre una part substancial del nostre siste-
ma territorial, podríem procedir, ara sí, a propiciar les 
reformes de la legislació catalana i espanyola que cal-
guessin per desenvolupar-lo. 

Vull acabar la nostra intervenció agraint de nou a 
aquesta comissió la seva invitació a donar el parer dels 
presidents de les quatre diputacions catalanes, en un 
assumpte de tanta importància per als municipalistes 
que, com nosaltres, tenim el ferm convenciment na-
cional que és el Parlament de Catalunya on volem que 
es decideixin les qüestions que ens afecten directa-
ment i de cap a on volem orientar el desenvolupament 
territorial o institucional de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, president. Ara iniciarien el torn, si ai-
xí ho consideren convenient, doncs, els diferents grups 
parlamentaris. Té la paraula la senyora Laia Bonet en 
nom del Grup Parlamentari Socialista.

Laia Bonet Rull

Gràcies, presidenta. D’entrada, evidentment, per a grair 
la presència de la representació de cada una de les di-
putacions provincials actuals, als seus presidents i vi-
cepresident, i per traslladar-los una miqueta la nostra 
posició respecte a per què som avui aquí.

Jo crec que és important el tema que estem treballant, 
és molt important. Precisament per això crec que he 
de començar per explicar quina és la posició del nos-
tre grup respecte a la tramitació d’aquesta proposició 
de llei. Nosaltres ens hi vam oposar, i no justament 
perquè no considerem que aquest és un tema que s’ha-
gi de discutir en aquesta cambra. Considerem que sí, 
que efectivament s’ha de fer, però si he llegit bé entre 
línies la intervenció del president de la Diputació de 
Barcelona, creiem que cada cosa s’ha de fer en el seu 
just moment, i que probablement aquest debat arriba 
massa d’hora, massa d’hora en el context dels debats 

–si he llegit bé entre línies. Per tant, coincidiríem amb 
la valoració que ens traslladava en nom de les diputa-
cions el president de la Diputació de Barcelona. 

Ens hi vam oposar, ja dic, bàsicament per això. Sobre-
tot, perquè enteníem que difícilment podíem avui, o 
amb la immediatesa que ens ha portat aquest debat a 
abordar aquesta problemàtica, que és: quin és el règim 
electoral del qual s’han de dotar les províncies. Un rè-
gim electoral que d’entrada hem de tenir ben present 
que ve condicionat pel mateix Estatut que vam aprovar 
i que van referendar els ciutadans del nostre país, en el 
sentit que és la legislació estatal, l’aplicable al règim 
electoral de la província, en la mesura que els consells 
de vegueria són els que substitueixen les diputacions, 
i, per tant, que estem parlant d’un ens local constitu-
cionalment garantit. Però que tot i això evidentment 
podem parlar, perquè crec que ens ho hem de plantejar 
també, si pot ser imaginable un règim especial, un rè-
gim singular, que podríem derivar al legislador estatal 
i que la LOREG, en el seu moment, doncs, preveiés. 

Entenc que estem en aquest debat, justament. Sen-
zillament, que ens arriba en un moment en què ni la 
Llei de governs locals ha estat debatuda en aquesta 
cambra, ni –permeteu-me– la llei electoral. Alesho-
res, quin és el missatge que estem llançant des d’aquí? 
Abans d’abordar el debat sobre la Llei de governs lo-
cals, abans d’abordar obertament en aquesta cambra 
el debat sobre la llei electoral, estem abordant una mo-
dificació parcial puntual, i crec sincerament a més a 
més incompleta –però que això es podria resoldre evi-
dentment en la tramitació parlamentària–, d’una qües-
tió puntual que necessàriament requereix dels altres 
dos panorames previs: quin és el mapa d’administra-
cions i quin és el règim electoral de què ens dotem 
com a país per ser tramitat.

Bé, això és bàsicament el que lamentem, perquè pro-
bablement si no avui podríem estar entrant molt més 
al detall sobre les qüestions i la proposta concreta que 
ens aporta el Grup d’Esquerra Republicana en forma 
d’aquesta tramitació. I també sobretot per una cosa: 
perquè entenem que aquest tema –i també entenc que 
també estava dit en la valoració que feia el president 
de la Diputació de Barcelona en nom de totes les di-
putacions– és un tema de consens. I, per tant, com que 
és un tema de consens, difícilment el podem plante-
jar com un tema d’estira-i-arronsa amb alguna de les 
fórmules que aquí es plantegen; i que entenc que ara, 
senzillament, és que és extemporani entrar en aquest 
debat, malauradament.

Per tant, agraïm, malgrat tot, l’esforç fet per compa-
rèixer aquí, per posicionar-se des de les diputacions, 
des d’un punt de vista que compartim necessàriament, 
que és que el règim electoral dels consells de vegueria 
amb aquestes premisses que dèiem ara..., és a dir, si-
gui règim general, sigui un règim especial, ha d’estar 
situat a la LOREG; o bé, en tot cas, reenviat des de la 
LOREG cap al nostre règim electoral. Que són aques-
tes les condicions necessàries perquè treballem bé i 
perquè treballem amb el rigor que crec que hem de 
treballar. Però que aquest debat l’haurem de fer en un 
altre moment, quan hàgim abordat amb serietat i amb 
el consens necessari els altres dos debats.



Sèrie C - Núm. 265 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de març de 2012

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 20  7

I crec que, més enllà d’això, doncs, reiterar l’agraï-
ment. I espero que l’anacronisme entre aquests dos de-
bats i el que estem fent avui aquí no ens permeti entrar 
en més detall en el moment que toqui en el tema que 
avui suposadament hem de tractar.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora portaveu. Ara té la paraula el 
senyor Jaume Bosch en nom del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa... (Veus de fons.) Ai, perdó. Si em perdona, 
la senyora María José Garcia Cuevas –perdoni, eh?– 
en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer su com-
parecencia hoy aquí. La verdad es que es un lujo tener 
a representantes de las cuatro diputaciones provincia-
les de Cataluña aquí con nosotros, dándonos su punto 
de vista sobre este tema. 

Bueno, intervengo para hacer una pregunta y tam bién 
para posicionar al partido, porque estoy de acuerdo 
con la intervención de la portavoz anterior en que para 
nosotros, para el Partido Popular, no es el momento de 
hacer esto, y tengo que decir que fundamentalmente 
desde nuestro punto de vista por un motivo económi-
co, y ahora me explicaré.

Yo creo que hay que dejar claro..., y es un concepto 
que observo, y yo llevo solamente un año y medio en 
este Parlament, pero observo que a veces se confunde. 
Y es que municipios y provincias son la organización 
territorial del Estado en Cataluña, no es la organiza-
ción de la comunidad autónoma en Cataluña, y aquí 
hablamos de diputaciones y de consejos de veguería 
como si fueran lo mismo o equivalentes, o una cosa se 
sustituyera por la otra; y esto se puede hacer, pero hay 
que entender las implicaciones que tiene. El artículo 
141.2 de la Constitución Española lo dice: «Las pro-
vincias son la división territorial para el cumplimiento 
de las actividades del Estado en la comunidad.» O sea, 
que hoy por hoy las provincias son esto, son división 
territorial del Estado y están para cumplir las activi-
dades del Estado, en el territorio catalán en este caso.

Y en cuanto a la relación de la provincia con la vegue-
ría, es cierto que el Estatuto de Cataluña recoge este 
concepto, es cierto que pertenece a la tradición his-
tórica de lo que es la organización territorial de Cata-
luña, pero también es cierto que el fundamento jurídi-
co de la sentencia, el 40, pues, aclaró –de la Sentencia 
31/2010– y le dio la interpretación correcta –consti-
tucionalmente hablando, por supuesto– a la cuestión 
de las veguerías. Y decía literalmente el fundamento 
jurídico 40: «La previsión estatutaria de la existen-
cia de las veguerías no puede suponer la supresión 
de las provincias en Cataluña ni la de sus funciones 
constitucionales.» Es decir que, legalmente, constitu-
cionalmente hablando, en Cataluña pueden convivir 
dos niveles administrativos territoriales, la provincia y 
la veguería, pero son cosas distintas: la provincia es la 

Administración del Estado y las diputaciones serían 
el órgano de gobierno de la Administración territorial 
del Estado en Cataluña, y el consell de veguería sería 
el órgano de gobierno de la Administración territorial 
de la Generalitat en Cataluña.

Por eso decimos que por motivos económicos funda-
mentalmente, porque si en Cataluña tenemos ya seis 
niveles administrativos frente a los cuatro niveles que 
hay en el resto de España, entendemos que no sería 
momento de introducir un nivel más con el consi-
guiente encarecimiento para el funcionamiento de la 
Administración en Cataluña, y entendemos que los 
ciudadanos ahora, pues, no entenderían la justificación 
de que la Generalitat despliegue un nuevo nivel admi-
nistrativo que sean las veguerías.

En cualquier caso, la sentencia dice claramente que 
se pueden las provincias llamar «veguerías». No hay 
ningún problema en el cambio de denominación, sería 
algo que habría que elevar al Congreso de los Diputa-
dos y que se tendría que avalar allí, pero que solamen-
te sería un cambio de nombre. Y esto es lo que noso-
tros..., esta fue la posición del Partido Popular desde 
el origen de este tema, que no es estar en contra de 
las veguerías, sino que es clarificar por una parte que 
el Estado tiene constitucionalmente el derecho a tener 
una administración territorial, que se llama «provin-
cias» o se puede llamar de otra manera, pero que está 
para cumplir las funciones del Estado en Cataluña, y 
que la Generalitat también tiene libertad para organi-
zarse territorialmente, pero que esto es otro nivel ad-
ministrativo diferente.

Dicho esto, que yo creo que son conceptos que como 
muchas veces se mezclan, a veces yo creo que porque 
no..., bueno, sí, es un poco farragoso leerse los funda-
mentos jurídicos de las sentencias y es más fácil que-
darse con lo que dice el Estatut, pero que hay que re-
cordar que ese Estatut, sin entender la interpretación, 
no es constitucional. Entonces, recordando lo que dice 
el Estatut constitucional, y admitiendo que se podría 
elevar una propuesta de ley al Congreso de los Diputa-
dos para que en Cataluña la base de la circunscripción 
electoral para elegir los diputados en la diputación no 
fuera necesariamente el partido judicial sino la co-
marca, esto se podría hacer sin tocar el concepto de 
que la provincia y la diputación son Administración 
del Estado en Cataluña.

A mí no me ha quedado claro de la intervención, y 
es lo que le quería preguntar, si ustedes están radical-
mente a favor y qué beneficio tendría esto de cara al 
ciudadano, porque de su intervención me ha parecido 
entender que desde su punto de vista esto acercaría la 
elección al ciudadano, pero no lo acabo de ver total-
mente claro. Querría, si fuera posible, que se extendie-
ra un poco más en este punto: qué beneficio exacta-
mente tendría para el ciudadano.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora portaveu. Ara sí que té la pa-
raula el senyor Jaume Bosch, en nom del Grup Par-
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lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Bé, moltes gràcies als quatre re-
presentants de les diputacions catalanes per ser avui 
aquí. Bé, i em sembla que tots i totes coincidiríem en 
el fet que estem parlant avui d’una peça que és una pe-
ça d’un marc molt més global, molt més ampli, que té 
unes vies clares de discussió a Catalunya a través de la 
nova Llei de governs locals, de la nova Llei de finança-
ment local, i que a més a més té una part que haurem 
de negociar amb Madrid en tot el tema d’acabar de de-
finir l’organització territorial derivada de l’Estatut. Una 
negociació que serà molt complicada i difícil, perquè 
acabem d’escoltar ara avui la visió del Partit Popular, 
clarament oposada a la resta de forces del catalanisme 
polític, sobre el paper que entenen al Partit Popular que 
han de jugar les diputacions com a mecanisme de l’Es-
tat a Catalunya. Bé, però això és un altre tema.

En tot cas, hem d’acabar de definir, per tant, com apli-
quem l’Estatut en el tema de l’organització territorial, 
i les lleis que es deriven de l’Estatut, que són les que 
abans he citat fonamentalment. I també tenim un al-
tre tema pendent, que és el de la llei electoral, que ha 
d’incidir també en molts dels aspectes que a tots ens 
preocupen a l’hora d’aproximar la política a la pobla-
ció, a la ciutadania.

De totes maneres, entrant en concret en el tema que 
avui ens ocupa, jo crec que si l’elecció dels diputats i 
diputades provincials o futurs membres dels consells 
de vegueries ha de ser a través dels partits judicials 
com a circumscripció o de la comarca, a mi em sem-
bla que evidentment podem coincidir que la comarca 
presenta molts més avantatges. Evidentment, la co-
marca és –no potser per a tothom, però bàsicament– 
coneguda, la gent es reconeix en el fet que forma part 
d’una comarca, mentre que la major part de la gent el 
tema del partit judicial el viu d’una altra manera que 
no hi ha cap identificació.

El senyor Salvador Esteve coneix perfectament la situ-
ació de la nostra comarca del Baix Llobregat, és a dir, 
una comarca que a nivell de partits judicials –que no 
són els actuals, sinó els del 79– queda dividida entre 
el que seria una part des de Sant Feliu cap amunt, di-
guéssim, del Baix Llobregat, i la part sud, enganxada 
a l’Hospitalet, que no és del Baix Llobregat. Però és 
que, a més a més, Olesa –és Baix Llobregat– pertany 
al partit judicial de Terrassa, i Gelida, que és al Pene-
dès, pertany al partit judicial de Sant Feliu. Un absurd 
que sí que contribueix al fet que a la gent se li faci..., ja 
és molt difícil, eh?, però que se li faci encara més difí-
cil el tema d’entendre el sistema d’elecció dels diputats 
provincials.

En aquest sentit, jo crec que aquí el que ens hem de 
plantejar és que tot aquest marc forma part d’aquest 
disseny global. Però un tema que jo crec que sí que 
ens hauríem de plantejar..., i per això nosaltres vam 
donar suport a la proposició d’Esquerra i pensem que 
és bo que s’estigui tramitant tenint present que estem 
parlant d’una proposició que s’ha de discutir i aprovar 

al Parlament de Catalunya, que després s’ha d’enviar 
al Congrés dels Diputats, i jo crec que és bo que esti-
gui viva i que vagi fent camí. Perquè jo crec que ens 
haurem de plantejar en un moment determinat que, 
tant de bo m’equivoqui, però, què passa si a les elec-
cions municipals properes no hem aconseguit desple-
gar realment els consells de vegueria, bàsicament per-
què l’Estat s’hi hagi oposat?

En aquest sentit, jo crec que tenir viva aquesta propos-
ta..., com a mínim, tot i que molts voldríem un disseny 
molt més ambiciós i agosarat, sí que potser seria bo 
que a les properes eleccions municipals, si les diputa-
cions encara existeixen amb el mateix marc en el qual 
avui existeixen, l’elecció dels diputats provincials es 
fes en base a la comarca. De fet, a la proposició de llei 
d’Esquerra Republicana hi ha una certa contradicció 
entre l’exposició de motius, que ho refereix molt al que 
es deriva dels futurs consells de vegueries, i la pro-
posta concreta, que diu: «Mentre no s’apliqui la nova 
organització territorial, valdria la pena que les elec-
cions a diputats provincials es fessin a través de la co-
marca.»

Per tant, el que vull dir amb això és que treballem 
tots plegats i amb consens amb l’Administració local 
–fonamental en la nova organització territorial–, però 
mantinguem això viu, perquè si dissortadament l’acti-
tud del PP –que avui ha quedat molt clara– fa impossi-
ble l’aplicació de l’Estatut en matèria de desplegament 
dels consells de vegueria, potser sí que seria bo que 
les properes eleccions municipals, com a mínim –com 
a mínim–, apropessin la realitat d’aquesta elecció al 
que és la realitat nacional de Catalunya, i, per tant, els 
diputats provincials s’elegissin a partir de les comar-
ques. Aquesta és una mica la reflexió que jo volia fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor portaveu. Ara passaríem la paraula 
al senyor Marc Sanglas, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, gràcies, presidenta. En tot cas, agrair als comparei-
xents la seva intervenció i també, doncs, agrair la co-
incidència en el fons de la proposta –que després, més 
endavant, m’hi referiré. 

Les diferents intervencions que m’han precedit plan-
tegen un dubte sobre el moment, dubte que també 
comparteixen aquest diputat i aquest grup parlamen-
tari. Per què vam presentar des d’Esquerra Republica-
na aquesta proposta? Doncs, aquesta proposta va ser 
presentada ara gairebé fa un any en aquest Parlament 
perquè fos debatuda. Per tant, en un any canvien les 
coses, canvien les circumstancies, però continuen al-
tres coses. Segurament el moment..., i s’apuntava des 
de la intervenció del senyor Esteve que calia madurar 
la proposta; ho compartim. Nosaltres, quan vam fer 
la presentació en el plenari del projecte de l’aprovació 
de llei ja vam dir que el que volíem era que hi hagués 
joc, que volíem posar el tema sobre la taula perquè ens 
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semblava que era un debat que s’havia de fer, i en tot 
cas estàvem oberts a qualsevol proposta. Esquerra Re-
publicana entén que la seva proposta no és ni l’única 
ni la més viable, però que en tot cas ens semblava inte-
ressant, en la línia que apuntava el senyor Esteve. Ens 
sembla que mantenir els partits judicials del 79, quan 
la mateixa planta judicial, una planta, diguem-ne, que 
li costen els canvis, s’ha anat adaptant a la seva pròpia 
realitat... Ens sembla que trenta anys després calia fer 
una reflexió sobre aquest tema.

El que sí que és cert, i algú em deia: «Avui venim a 
debatre sobre la teula de la teulada d’una casa...» Se-
gurament, escoltin. Hi ha un conjunt de situacions, 
és a dir, la mateixa Administració, l’organització ter-
ritorial del país, és molt àmplia; hi han diversos fac-
tors, i partim d’un criteri i d’una preocupació bàsica 
des d’aquest partit. Vam intentar introduir un seguit 
de principis a l’Estatut que es va aprovar el 30 de se-
tembre del 2005 en aquesta casa, que després va ser 
ribotejat i després, a més a més, passat pel sedàs del 
Tribunal Constitucional. Per això hi ha partits que 
parlen d’«Estatut constitucional». Per nosaltres, qual-
sevol norma que emani d’aquest Parlament ja té prou 
fortalesa i prou sobirania per ser aplicable.

Entenem, doncs, que aquí han anat passant un seguit 
de qüestions que ens han limitat el dret com a país, 
el dret com a parlament, a regular les nostres prò pies 
institucions. Desgraciadament, la cosa no va a millor, 
i no anirà a millor. Hem tingut en la intervenció de la 
senyora Garcia Cuevas una mostra molt palpable de 
cap a on van les coses. Desgraciadament, l’actuació 
del Govern de l’Estat en els darrers mesos respecte a 
l’autonomia local i respecte a les competències de la 
Generalitat en matèria de règim local s’ha vist clara-
ment cap a on va. Passaran per damunt de tot, sense 
tenir en compte el repartiment competencial. 

Anem a un procés de recentralització administrativa 
de l’Estat, amb una voluntat clara que tot sigui gover-
nat des de Madrid. Per tant, a nosaltres ens sembla que 
encara més que mai hem de generar aquests consen-
sos com a país. Apuntava el senyor Bosch que el cata-
lanisme polític s’uneix, coincideix, i jo penso que se-
gurament tenim més punts de coincidència en aquesta 
proposta que mai, segurament cal polir els detalls i 
hem d’anar cap aquí. I, per tant, com apuntava el se-
nyor Esteve, en aquests temes d’organització territori-
al els consensos són bàsics i necessaris, no ens podem 
tornar a trobar com ens va passar amb les lleis d’orga-
nització territorial de l’any 87, on no van ser assumi-
des per la majoria política del país, i així ens ha anat 
també amb els mateixos consells comarcals.

Per tant, hi insisteixo, agrair la compareixença. Ens 
sembla..., estem contents, diguem-ne, que des del món 
local, des de la representativitat que vostès tenen al 
món local, es vegi com a positiva aquesta proposta, 
que entra, és un punt més dintre d’un conjunt de mo-
dificacions que s’han de fer, entre elles la Llei de go-
verns locals i la Llei d’hisendes locals; per tant, volem 
que tot això vagi compassadament. El que sí que..., 
nosaltres teníem un mandat legal, des de la Llei de ve-
gueries, la Llei 30/2010 que es va aprovar en el seu 
moment, que incloïa unes modificacions estatals; ens 

semblava que podíem començar a caminar, i això és el 
que ens semblava fa un any, quan nosaltres vam pre-
sentar la proposta. Les coses canvien, i, per tant, si 
hem de frenar una mica el ritme ho farem, perquè el 
que tenim voluntat és que qualsevol modificació en el 
règim electoral o en el règim local, tot allò que sigui 
per fruir de l’Administració local, es faci de manera 
ordenada i es faci de manera que pugui tenir un servei.

En tot cas, també, si és veritat que el Govern de la Ge-
neralitat no accelera el ritme amb la Llei de governs 
locals –que en aquests moments sembla que hi ha una 
comissió d’experts constituïda–, nosaltres també vo-
lem donar velocitat a això, perquè entenem que més 
enllà de les modificacions en el règim local –és cert–, 
el que hi ha en el fons d’aquesta proposta és acostar 
els electes als electors. I vostès ho explicaven: hi han 
molts casos en el cas de les organitzacions a un grau 
de les diputacions on la disfunció és molt gran. En 
municipis, en aquests moments tenim comptabilitzats 
un seguit de municipis que tributen –el senyor Bosch 
en donava alguns exemples– en altres comarques que 
no tenen cap sentit: municipis del Vallès Oriental tri-
butant amb els seus vots al partit judicial d’Arenys; en 
el cas del Berguedà també hi han algunes situacions; 
en el cas del partit judicial de Girona, diguem-ne, mu-
nicipis del Pla de l’Estany tributant al municipi de Gi-
rona; municipis de l’Alt Empordà tributant al partit ju-
dicial de Girona. Ens sembla que val la pena que hi 
anem posant una mica d’ordre.

Si ho podem compassar tot, perfecte, però que en tot 
cas tampoc que l’espera d’una gran modificació..., per-
què ens sembla que ens posarem d’acord aquí amb una 
gran modificació que després acabarà passant pel Tri-
bunal Constitucional, perquè hi haurà algú que ja s’en-
carregarà de passar pel Tribunal Constitucional perquè 
no vol que Catalunya gaudeixi d’un règim autonòmic i 
d’unes competències plenes en el règim local, i ens ho 
han demostrat a bastament amb la sentència del Tri-
bunal Constitucional i pensem que ho tornaran a fer 
en altres ocasions. Malgrat que algunes persones en 
aquest Parlament s’entestin a donar-los cobertura i a 
donar-los protagonisme, ens sembla que el Partit Po-
pular seguirà treballant en la línia de recentralitzar les 
competències en l’àmbit local i en l’àmbit autonòmic.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor portaveu. I ara té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el 
senyor Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Moltes gràcies, presidenta. També donar la benvinguda 
als tres presidents de diputació i al vicepresident –tres 
exdiputats a més, per tant, a casa seva–, i alcaldes de 
Llançà, Fondarella, Vila-seca i Martorell. Benvinguts.

En tot cas, també coincidir amb les intervencions dels 
meus companys que el temps d’aquest debat ens ve en 
un moment que no toca. Però permetin-me –i la in-
tervenció serà breu–, és clar, estem aquí perquè algú 
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va aprovar una llei de vegueries quan no s’havia d’haver 
aprovat, amb un resultat de 68 i 64, per cert. I senyora 
Bonet, vostès van votar a favor de la disposició addi-
cional tercera de la Llei 30/2010; es referia a aquesta 
modificació legislativa. I, per tant, bé, nosaltres no la 
vam votar –nosaltres no la vam votar. Per què? Perquè 
vostès van cometre aquell error al 2009 de fer la Llei 
de l’àrea metropolitana a canvi de tirar endavant una 
llei de vegueries que abans havia d’haver fet el debat 
que ara farem de la Llei de governs locals i el finança-
ment d’aquests governs locals.

I, evidentment, sí, s’ha començat la casa per la teula-
da, senyor Marc Sanglas. I com que coincidim en to-
ta la resta, tampoc m’hi estendré més, però evident-
ment, si haguéssim començat debatent competències, 
el finançament d’aquestes competències i quina era 
l’administració que les havia de prestar, ara estaríem 
en un moment processal oportú per fer això, i no és 
aquest. I, per tant, en aquest moment el que podem dir 
és això. 

L’Estatut de Catalunya articula, senyora Garcia Cu-
evas, el país, doncs, en municipis i vegueries, i tam-
bé amb l’existència de les comarques. No parla enlloc 
de partits judicials i evidentment no parla de provín-
cies, perquè en l’autoorganització de Catalunya l’Es-
tat, doncs, afortunadament, no ens hi dirà res o no ens 
hi ha de dir res, i en tot cas això serà un moment pro-
cessal també posterior.

Sí que coincidim en això, senyora Bonet, senyor San-
glas, senyor Bosch: que creiem que –i coincidim tam-
bé amb les paraules del senyor Esteve–, a veure, quan 
fem aquest plantejament, ha de ser un plantejament 
conjunt sobre quin model de governs locals vol el país, 
i, per tant, també de quina manera hem d’escollir els 
representants a les vegueries, al consell de vegueria. 
Si anem fent petites picadetes a Madrid perquè ens va-
gin dient que no de l’àmbit local –que ens diran que 
no–, doncs, evidentment, la nostra força és indescrip-
tible, serà minsa. Si nosaltres anem a un plantejament 
del que vol el país dintre del marc de la Llei de go-
verns locals i del finançament d’aquests ens locals, i 
de la manera d’escollir els nostres representants a ad-
ministracions de segon nivell com són els consells de 
vegueria, segurament tindrem molta més força. I si 
com s’ha demostrat aquí pot haver-hi un consens amb 
la majoria de grups polítics excepte el Partit Popular, 
doncs, evidentment, millor.

Ara, adeqüem en el temps quan hem de presentar ai-
xò, perquè fer, d’alguna manera, un petit toc a Madrid 
dient: «Ara tenim d’alguna manera l’oportunitat de 
parlar-ne més, de si escollim comarques o partits ju-
dicials», jo crec que seria un error. Per tant, coincidim 
amb el plantejament que han fet els representants de 
les diputacions.

I dir-li a la senyora Cuevas que vostè, amb tots els res-
pectes, també representa el Parlament de Catalunya, 
no només l’Estat espanyol, perquè l’Estatut de Cata-
lunya també se l’hauria de llegir, senyora Garcia Cue-
vas, i li demano a més que se’l llegeixi, que la llei de 
2010 també és d’aquest Parlament, tot i que no la vam 
votar nosaltres, i que també és aplicable. I, per tant, 

respecte també per a aquesta iniciativa parlamentària 
que s’ha presentat ara.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. M’han demanat la paraula la senyora 
Cuevas i la senyora Bonet. Per a aclariments, senyo-
ra...

Laia Bonet Rull

No, no, només per lamentar que s’utilitzi un torn de 
paraula no per dirigir-se a les quatre persones que te-
nim aquí al davant a comparèixer sinó per interlocu-
tar amb els altres grups parlamentaris. Crec que això 
és en un altre moment i en un altre context que s’ha 
de fer, però ja que ho fa... (Veus de fons.) No, no, no-
més recordar... (Veus de fons.) No, no, efectivament, 
només... (Veus de fons.) Sí, efectivament, i per tant, no-
més aclareixo una cosa. 

Si avui tramitem aquesta proposta, i tenim avui l’ho-
nor de tenir la representació de les quatre diputacions 
aquí davant, i per tant coincideix en aquest moment, 
és perquè el Grup de Convergència i Unió va votar 
a favor d’aquesta tramitació. Per tant, el moment no 
l’hem triat nosaltres, el moment l’han decidit vostès, i 
ja està. Ja ho farem –ja ho farem–, i tant de bo ho pu-
guem fer amb el rigor i amb la serietat que cal, i amb 
les mateixes condicions que ara hauríem tingut la pos-
sibilitat de tenir.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Senyora María José Garcia Cuevas, 
per a aclariments.

María José Garcia Cuevas

Sí. Sí, alusiones y contradicciones. 

La presidenta

En relació amb el fet que el senyor Corominas s’ha 
adreçat a vostè?

María José Garcia Cuevas

Sí, y los portavoces de Esquerra e Iniciativa también. 

La presidenta

Endavant, endavant, endavant.

María José Garcia Cuevas

Gracias. Sí, en primer lugar decirle al señor portavoz 
de Convergencia que entiendo que es una falta de res-
peto decir que me lea el Estatuto y que es completa-
mente improcedente, y esto sí que es bajar el nivel de 
este Parlament, porque evidentemente no es que me 
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haya leído el Estatuto, también me he leído la senten-
cia, que es algo que otros también podrían aplicarse.

Me gustaría aclarar que el respeto a las instituciones y 
al poder judicial en un estado de derecho es una cues-
tión biunívoca, o sea, se trata de que las instituciones 
se respeten entre sí y las sentencias se respeten todas. 
Por eso decir que el Estatuto que aprobó este Parla-
ment es de aplicación, bueno, es una contradicción con 
el marco jurídico y legal de convivencia que nos hemos 
dado, que nos hemos dado en España y que nos ha 
asegurado, pues, bastantes años de tranquilidad y de 
prosperidad. 

Por tanto, la posición del Partido Popular no es otra que 
respetar –respetar– el marco jurídico y respetar el es-
tado de derecho. Y el Partido Popular no está diciendo 
que es imposible hacer el despliegue de las veguerías, 
lo que estamos diciendo es que desde la Generalitat no 
se puede, sería una injerencia en las competencias del 
Estado, cambiar la estructura territorial del Estado que 
son las provincias. De la misma manera que el Estado 
no injiere, ni el Partido Popular tiene ningún interés en 
hacer una injerencia en que la Generalitat de Cataluña 
organice territorialmente su Administración y su ges-
tión de la comunidad como le parezca oportuno, y si 
quiere hacer un despliegue de veguerías y de consells 
de veguerías lo puede hacer.

La presidenta

Ja ha estat suficientment aclarit, senyora Garcia Cue-
vas, eh?

María José Garcia Cuevas

Lo puede hacer. No, porque se han confundido los 
dos conceptos o los han intentado confundir, por eso 
he dicho por contradicciones, para que quede clara la 
postura. 

El Partido Popular defiende que el Estado haga lo que 
puede y deber hacer constitucionalmente y la Genera-
litat de Cataluña haga lo que puede y debe hacer cons-
titucionalmente. Y el Grupo de Convergencia y Unió, 
que da apoyo al Gobierno, pues, pueden perfectamen-
te y libremente, tienen mayoría suficiente para hacer el 
despliegue de veguerías si entienden que es una cosa 
que conviene a los ciudadanos. Nosotros creemos que 
en este momento no conviene a los ciudadanos porque 
es un encarecimiento adicional y que no aporta nada 
al mejor gobierno y al interés general de los ciudada-
nos catalanes, y por eso estamos en contra. Estamos 
en contra de que... 

La presidenta

Senyora Garcia Cuevas, ja...

María José Garcia Cuevas

...se injiera en las competencias del Estado y también 
de que se haga un despliegue de veguerías que ahora 
económicamente no es aconsejable.

Gracias.

La presidenta

Ja està, senyora Garcia Cuevas, moltes gràcies, ha que-
dat suficientment aclarida la seva posició. El senyor 
Marc Sanglas, d’Esquerra Republicana, em demana la 
paraula?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, gràcies, presidenta. En tot cas...

La presidenta

Per comentaris directes que ha fet a vostè el senyor 
Corominas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, el que em sap greu és que tenint la representació 
institucional de quatre presidents de les diputacions 
en representació del món local hi hagi una picabaralla 
entre Convergència i Unió i el PSC sobre el moment 
processal oportú. Uns van aprovar la Llei de vegue-
ries, els altres han permès que aquesta iniciativa que 
portava aquest grup parlamentari passés el tràmit de 
l’esmena a la totalitat. Per tant, escoltin, senyors, no es 
tracta de fer un debat ara aquí sobre qui és més maco 
i qui no és més maco, perquè en tot cas el que hem de 
fer és treballar, consensuar i posar-nos d’acord en allò 
que afavoreixi el món local. Per tant...

La presidenta

Tanquem aquest debat, si us plau, senyor Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

...senyor Corominas... 

Res més. 

La presidenta

Molt bé. S’ha acabat el debat, senyor Corominas, eh? 
Aquest és un diàleg... (Veus de fons.) No. (Veus de fons.) 
Qüestió formal? Quina qüestió formal?

No; vull aclarir que aquest és un diàleg dels grups 
parlamentaris amb les persones que vostès matei-
xos, tots per unanimitat, varen decidir que vingues-
sin. Evidentment, en el torn de posicionament de ca-
da grup par lamentari es poden utilitzar, com sempre 
passa, doncs, tots els arguments, però no fem ara un 
altre torn entre vostès, si us plau. I, per tant, jo crec 
que ara...

Lluís M. Corominas i Díaz

Senyora presidenta, només una qüestió formal...

La presidenta

Per forma? 
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Lluís M. Corominas i Díaz

Hi ha hagut una portaveu que m’ha faltat al respecte 
i m’ha dit que abaixàvem el to i no sé què més, i per 
tant, jo l’únic que volia dir, senzillament...

La presidenta

Simplement per un tema de forma; és una frase, si us 
plau. 

Lluís M. Corominas i Díaz

Només una frase? Només una frase.

La presidenta

Si vostè s’ha sentit al·ludit per formes, senyor Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Això és el Parlament... «Al·ludit», no. Senzillament, ai-
xò és el Parlament, i per tant l’opinió d’aquest porta-
veu pot coincidir o no amb la resta de portaveus, però 
evidentment hi ha...

La presidenta

Està aclarit, això és obvi –és obvi.

Lluís M. Corominas i Díaz

Però presidenta, en tot cas, com que vostè no ho ha dit, 
ho haig de dir jo.

La presidenta

Vostès saben que cada persona, cada diputat s’ha de 
fer responsable de les seves paraules. La inviolabili-
tat de les opinions és responsabilitat de cada senyor 
diputat i així... I per tant, ja no reitero l’obvi: cadascú 
de vostès sempre, en la seva funció de diputats, se’n fa 
responsable, i no li pertoca a la Mesa fer altres consi-
deracions sinó ordenar el debat.

Ara li passaríem la paraula als representants, als presi-
dents de les diputacions i al diputat adjunt a la presidèn-
cia. M’han comunicat, ens han comunicat, que el se-
nyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de 
Tarragona, respondrà en nom..., per fer els aclariments 
i comentaris; el senyor Joan Reñé també, quan ho cre-
gui convenient. I no sé si el senyor Pere Vila... (Pau-
sa.) També.

Per tant, inicia el torn de comentaris el senyor Josep 
Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona.

El president de la Diputació de Tarragona 
(Josep Poblet i Tous)

Moltíssimes gràcies, honorable senyora presidenta. Il-
lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, 
senyors presidents de la Diputació de Barcelona i de 
la Diputació de Lleida, i senyor vicepresident de la Di-
putació de Girona, senyor vicepresident de la Dipu-

tació de Tarragona, lletrat, permetin-me que expressi 
la meva satisfacció de tornar a ser aquí quan gairebé 
fa dos anys –els farà el dia 26– que vaig comparèixer 
en aquesta mateixa comissió, en el marc del debat del 
Projecte de llei de vegueries.

He de constatar-los a una cosa que m’ha agradat, i en 
la majoria de portaveus que s’han expressat –no en tots, 
però sí en la majoria–, que és que la proximitat en el 
que avui es planteja és molt més gran que la que hi ha-
via en aquella ocasió, que em vaig sentir en una certa 
solitud, sobretot quan feia esment de la impossibilitat 
de l’aplicació d’aquella llei, referint-me a qües tions, 
diguem-ne, de no haver-se modificat legislació de ca-
ràcter estatal –previ– per poder fer la correcta aplica-
ció d’aquella llei.

I en concret em referia..., ara no em referiré a tots aquells 
aspectes que eren l’argumentari d’una qüestió sobre la 
llei, sinó que ara del que parlem és d’una proposta del 
Grup d’Esquerra Republicana que posa el dit sobre la 
nafra d’una qüestió que jo també plantejava en aquell 
moment, que és l’adscripció dels vots dels ciutadans 
d’algunes localitats, que recauen en municipis que es-
tan fora de la seva demarcació a l’hora de constituir les 
diputacions i els diputats que en formen part, d’acord 
amb els criteris que preveu l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. Vull amb això posar l’accent en allò que és 
el territori que jo represento, un cop que la definició 
general del que en pensem les quatre diputacions ca-
talanes ha estat del tot satisfactòriament exposada pel 
president de la Diputació de Barcelona.

Fent, doncs, aquesta incidència territorial amb breve-
tat, recordava en aquella ocasió que dotze dels cator-
ze municipis de les Terres de l’Ebre –en concret de la 
Ribera de l’Ebre, de Ribera d’Ebre–, doncs, configu-
ren a la zona electoral o a la junta electoral de Reus 
diputats pel Camp de Tarragona. I això és evident que, 
diguem-ne, cal resoldre-ho, això és incorrecte, i per 
tant és un tema que està obert, i per tant que s’haurà 
de resoldre.

Naturalment que aquest endreç que pretén el Grup 
d’Esquerra Republicana és del tot comprensible, ho 
trobo natural, que és l’escrupolosa assignació dels vots 
als territoris que els han generat. Per tant, em sembla 
que és, des d’aquest punt de vista, diguem-ne, recrimi-
nable aquesta evitació d’aquesta disfunció. Amb el que 
en canvi no estic tan d’acord és amb el moment en què 
aquesta disfunció es vol resoldre, perquè justament no 
ens trobem en la situació de resoldre només això, sinó 
que hi ha qüestions d’ordre molt més importants com 
és, doncs, com s’ha dit abans pel president de la Dipu-
tació de Barcelona i per molts de vostès, diguem-ne, 
un debat legislatiu sobre la Llei de governs locals, que 
permet, en un context molt més ampli, situar-hi aques-
ta qüestió i poder-la resoldre des d’una perspectiva de 
molta més amplitud que li donarà alhora un contin-
gut molt més positiu –n’estic segur.

I els en posaré alguns exemples. Fixin-se que el pes 
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre en 
unes comarques catalanes que signifiquen 811.411 ha-
bitants amb data de 1 de gener de 2011, que és el dar-
rer cens aprovat, significa que al Camp de Tarragona 
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hi ha un 76,4 per cent del pes demogràfic, i a les Ter-
res de l’Ebre un 23,6, per exemple, per posar aquesta 
referència. I això, naturalment..., avui, en la situació 
actual i els recursos obtinguts per les diputacions per 
administrar aquest territori des de les competències 
que són pròpies, no s’hi actua des d’aquesta perspec-
tiva, s’hi actua des d’una perspectiva molt més de dis-
criminació positiva a favor del territori menys ocupat 
o menys poblat. 

Per tant, seria molt important que els senyors diputats 
i les senyores diputades prenguessin en consideració, 
per exemple, aspectes de caràcter demogràfic, orga-
nitzatiu, i alhora també de proporcionalitat perquè a 
l’hora que es defineixi si l’àmbit comarcal és el més 
adequat, que s’entengui també la distribució tan enor-
mement diferent que hi ha d’unes comarques vers de 
les altres; i en concret, i sumant-les totes, de les sis del 
Camp en relació a les quatre de l’Ebre. Des del punt 
de vista de la diputació que jo els parlo, és fonamen-
tal que quan s’abordi el debat sobre la Llei de governs 
locals i el sistema natural de tria dels diputats, d’acord 
amb la demarcació comarcal –que és la proposta que 
avui es debat–, s’incorporin també elements de debat 
sobre aquesta qüestió, que avui per avui no ho veig 
en la proposta, i crec que és del tot punt indispensa-
ble d’abordar-los, des d’una perspectiva de moderni-
tat, d’eficàcia, d’eficiència i d’utilitat real dels electes 
al servei del seu territori, que els ha elegit. 

Per tant, me sembla que és cabdal també que s’afronti 
això. I, per tant, el marc en el qual jo crec que és del 
tot punt aconsellable de situar-ho –és un suggeriment, 
modestament, des de la posició de la Diputació de 
Tarragona–, doncs, possiblement s’ha parlat d’altres 
àmbits legislatius, i hi estic d’acord també..., natural-
ment, l’electoral. Però la Llei de governs locals sembla 
que és el marc idoni, ja que està també en treball en 
aquest moment; que quan se porti a aquesta cambra, 
es pugui debatre des d’aquesta perspectiva.

Em sembla que aquesta és, diguem-ne, una opinió que 
coincideix molt amb la de molts de vostès; no del tot 
amb algunes de les intervencions, o gens amb algunes 
altres, però que en qualsevol cas diguem que evita o pre-
tén que eviti el debat molt parcial sobre una qüestió que 
s’ha d’inscriure en un debat molt més ampli que alhora 
pot enriquir molt més les decisions futures en el marc 
d’aquesta futura Llei de governs locals, i alhora donaria 
satisfacció a aquesta proposta que avui fa el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor president de la Diputació de 
Tarragona. Ara passaríem la paraula al president de 
la Diputació de Lleida, el senyor Joan Reñé i Huguet.

El president de la Diputació de Lleida 
(Joan Reñé i Huguet)

Moltes gràcies, honorable presidenta. Senyores i se-
nyors diputats, moltes gràcies, abans que res, per per-
metre’ns participar avui aquí als presidents de les di-

putacions en aquest debat o en aquesta exposició que 
fa referència a la proposta d’Esquerra Republicana, a 
aquesta proposta de modificació de la Llei orgànica 
del règim electoral general.

En tot cas, s’ha comentat a bastament i crec que tots 
els portaveus dels grups hi han fet referència: proba-
blement és el bocí, la teula –algú ho ha comentat–, co-
mençar la casa potser pel lloc que no toca o que no és 
convenient. En tot cas, tenir la possibilitat com a pre-
sidents de diputació de ser avui aquí, de poder parlar 
entre altres coses de temes de món local, de temes que 
afecten a allò que representem els presidents de les di-
putacions, que bàsicament som els alcaldes dels ajun-
taments, de tots els ajuntaments de les terres del país, 
doncs, jo crec que és important.

Per tant, més enllà de la conveniència del debat, de la 
necessitat amb el temps del debat –que en tot cas hi 
podríem estar d’acord i vostès decidiran, doncs, si ai-
xò ha de seguir aquest ritme o n’ha de portar un altre–, 
crec que és important que avui puguem estar aquí i 
puguem expressar, ni que sigui en aquest cas concret i 
en aquest tema en concret, també les nostres opinions 
d’allò que representem, per una visió molt directa del 
propi territori i de l’opinió dels alcaldes, i sobretot dels 
ciutadans.

Cenyint-mos al que fa referència al sistema de repre-
sentació en partit judicials en les circumscripcions, 
evidentment que des de l’any 79 fins avui han passat 
moltes coses. El fet comarcal fa vint-i-cinc anys que 
està absolutament arrelat al territori. Jo diria que la 
ciutadania, les institucions, els càrrecs electes tenen 
molt clara quina és la seva percepció, i la seva opinió, 
i la seva referència territorial de les comarques. I, per 
tant, evidentment que és un element a tenir en comp-
te clarament per tal de poder representar d’una for-
ma justa els ciutadans en les diferents institucions. En 
aquest cas parlarem de les diputacions, com en el seu 
moment haurem de parlar dels consells de vegueria.

Per tant, per eliminar disfuncions, i propostes i plan-
tejaments estranys que existeixen..., alguns de vostès 
han fet referència a alguns territoris, permetin-me que 
jo també ho faci del de les comarques de Lleida. A les 
comarques de Lleida, en diferents llocs i en diferents 
aspectes, potser el cas més clar i més decisiu és la co-
marca del Pla d’Urgell. A la comarca del Pla d’Urgell, 
la comarca més petita o una de les més petites de Llei-
da i del país, setze municipis corresponen a quatre par-
tits judicials. Hi ha una disfunció de percepció d’iden-
titat territorial que en algun moment, probablement, 
podia tenir una raó de ser, però avui absolutament no 
en té cap. Més enllà d’això, és aquell concepte que de-
penent de partits judicials diversos i allunyats, doncs, 
dificulten d’una forma claríssima que alcaldes, regi-
dors de qualsevol d’aquests municipis, com en d’altres 
territoris del país, qualsevol d’aquests municipis tin-
guin una facilitat justa d’accés a càrrecs com poden ser 
els de diputats provincials o de presidents de les dipu-
tacions, pel fet que, adscrits a altres indrets, ciutats de 
partit judicial, fan molt difícil la seva presència.

En el cas de Cervera, el partit judicial de Cervera té 
tres diputats. El partit judicial de Cervera, més enllà 
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de representar tot el territori de la Segarra, representa 
bona part del territori de l’Urgell, també en una petita 
part el Pla d’Urgell. Dels tres diputats del partit judi-
cial de Cervera, tots tres són de la ciutat de Tàrrega. 
Per tant, això provoca una disfunció claríssima, que 
entenem que caldria trobar els camins per poder-la 
corregir, i en tot cas una fórmula entenem que correc-
ta; i més avui, que identitàriament, representativament 
i amb un sentit de pertinença a nivell de ciutadania, 
doncs, el fet comarcal té ja una vigència claríssima.

Aquest, senyora portaveu del Partit Popular, és el be-
nefici que tindrien: el benefici de sentir-se còmodes i 
representats amb un referent claríssim, amb un refe-
rent territorial. És el benefici que tindrien –a la seva 
pregunta– els ciutadans del país, no?

Bé, res més que això. S’ha abundat a reiterar el plante-
jament que el Salvador Esteve, president de la Diputa-
ció de Barcelona, i el Josep Poblet, de la de Tarragona, 
feien. I jo crec que emmarcar aquest ampli debat en 
aquesta llei que s’està treballant de governs locals..., 
que més enllà del criteri de representació territorial 
absolutament important i necessari, cal també que de-
fineixi, de cadascuna de les institucions, les compe-
tències i també la suficiència financera, com crec que 
ho deu estar fent i ho farà.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, president de la Diputació de Lleida. 
Ara té la paraula el senyor Pere Vila, diputat adjunt a 
la presidència de la Diputació de Girona.

El diputat adjunt a la presidència de la 
Diputació de Girona (Pere Vila i Fulcarà)

Moltes gràcies, honorable presidenta. Il·lustres dipu-
tades, il·lustres diputats, els presidents de les diputa-
cions, públic en general, bé, des de comarques gi-
ronines no podem estar més d’acord amb el context 
comarcal i amb la defensa del que avui s’ha plantejat 
des de la proposta d’Esquerra Republicana. Evident-
ment, el sistema actual judicial per nosaltres, al nostre 
entendre, no recull la sensibilitat del territori. I parlant 
de comarques gironines, i sobretot de la meva, de l’Alt 
Empordà, queda palès i demostrat, doncs, que l’ex-
pressió de la ciutadania no queda reflectida, llavors, en 
el repartiment, i que com a tal entenem que la propos-
ta que sigui dins del context comarcal és ben encerta-
da, i a més crec que fa justícia.

Per arribar a tot això, és evident que estem en un ca-
mí llarg i ple de dificultats, d’això en som conscients. 
Però és que aquesta és una situació –i parlo de les di-
putacions– que ens hi sentim una mica amb una provi-
sionalitat eterna i fins i tot qüestionada constantment, 
sovint depenent, doncs, dels debats evidentment opor-
tunistes i a vegades electorals que es fan, del moment 
determinat. Però és evident que aquesta transforma-
ció en vegueries queda molt clar que no amplia admi-
nistracions, sinó que substitueix administracions. Per 
aquí, per tant, no hi ha d’haver cap cost afegit. I aquest 
sistema comarcal entenem que dintre de la futura Llei 

de governs locals ha de quedar fortament avalat, so-
bretot en tramitació parlamentària, perquè sigui una 
cosa tancada i que no hi hagi, diguem-ne, fugues, no?

I per acabar, des de la meva posició de vicepresident 
dins de la diputació, hem d’entendre que en tots els 
requeriments que se’ns facin, en totes les consultes 
que se’ns facin, en totes les peticions que se’ns facin, 
des d’arreu del territori i en especial i en particular del 
Parlament de Catalunya, tindran en nosaltres una por-
ta oberta de diàleg constant, perquè crec –sincerament 
ho dic– que els que estem a dintre de la diputació, en 
tot aquest procés som art i part.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pere Vila. Té la paraula el se-
nyor Salvador Esteve, president de la Diputació de 
Barcelona.

El president de la Diputació de Barcelona

Només per reiterar les respostes dels companys i agra-
ir una vegada més que ens hàgiu escoltat en el nostre 
posicionament com a gent compromesa amb el món 
local. I reiterar la nostra disposició, naturalment, da-
vant del Parlament de Catalunya, per sempre que ens 
vulgueu escoltar les nostres opinions.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Si no hi ha més, senyors portaveus, 
doncs, acomiadaríem els representants, presidents i vi-
cepresident de la Diputació de Girona, agraint-los les 
seves paraules, els seus suggeriments. Crec que s’ha 
iniciat un camí més de fons amb relació als governs 
locals, a l’Administració; no serà la darrera vegada que 
vostès estaran aquí.

Senyores i senyors diputats, suspenem la sessió; la re-
prendrem a les dotze amb el següent bloc de compa-
reixences.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del migdia i tres 
minuts i es reprèn a les dotze i deu minuts.

La presidenta

Reprendrem la sessió.

Benvinguts, és un plaer tenir-los a vostès com a ex-
perts. Vostès saben que de fet el que vostès vénen a fer 
és donar la seva opinió amb caràcter d’expertesa, en 
relació amb la proposta que va presentar la Mesa del 
Congrés dels Diputats a la modificació de la Llei or-
gànica de règim electoral general –com escollir quin 
àmbit territorial per escollir els diputats.

Per tant, sense més preàmbul, ja els he dit abans, doncs, 
que vostès són el segon bloc d’avui de compareixences 
–continuarem a la tarda. I, per tant, passarien, faran 
un torn, senyors portaveus, ells tres. Si arriba també 
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el senyor Jesús Burgueño com a doctor en geografia i 
professor de la Universitat de Lleida, i representant del 
Col·legi de Geògrafs de Catalunya, també li donaríem 
la paraula abans que els senyors i senyores portaveus 
fessin els seus comentaris, si els sembla; però no podia 
venir abans de la una. 

Compareixences
relatives a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00255/09, 
353-00256/09 i 353-00257/09) (decaigudes)

I aquest ha estat un element –perquè abans no ho he 
dit, tot i que els portaveus n’estan assabentats– que 
va decaure perquè la Federació i l’Associació Catala-
na de Municipis varen declinar venir aquí, encara que 
agraeixen –i han dit que ho féssim explícit– que vos-
tès demanessin la seva compareixença, però en tot cas 
pensaven que aquest no era un moment temporal per 
venir, en aquest cas concret.

Compareixença
d’Enric Argullol i Murgades, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00258/09)

Per tant, donaríem la paraula al catedràtic de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, el senyor 
Enric Argullol i Murgades, perquè exposi, doncs, els 
seus arguments en relació amb el tema que avui ens 
ocupa.

Enric Argullol i Murgades (catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona)

Bé, moltes gràcies per la invitació, amb el que implica 
de confiança i amb el que implica de possibilitat d’aju-
dar a configurar els parers de la nostra representació, 
la representació dels ciutadans de Catalunya.

Bé, la proposició és una proposició molt concreta, molt 
relativa a un punt com és la circumscripció electoral 
per a l’elecció, diu la proposició, dels diputats –no diu 
dels consellers de vegueria, però hem d’entendre que 
amb unes precisions terminològiques adequades s’ha 
d’entendre d’aquesta manera–, i que consisteix, com 
vostès coneixen perfectament, en la substitució dels 
partits judicials pels àmbits comarcals, per les demar-
cacions comarcals. 

Aquí val a dir que la LOREG, la Llei electoral gene-
ral, no ara sinó des de fa molts anys, des del comen-
çament, va d’alguna manera cristal·litzar als partits ju-
dicials, i l’elecció dels diputats provincials no és pels 
partits judicials, dit d’aquesta manera, sinó els partits 

judicials de l’any 1979; que no deixa de ser una preci-
sió normativa certament molt singular, en tant que no 
es fa referència a una determinada demarcació, sinó 
que aquesta demarcació queda solidificada, es conver-
teix en una divisió que no queda alterada per les suc-
cessives alteracions que es puguin produir en aquella 
demarcació per raons de la finalitat d’aquesta demar-
cació, que és precisament l’organització de l’Adminis-
tració de justícia.

Si m’ho permeten, abans però de comentar precisa-
ment de manera més precisa els termes, repeteixo, 
d’aquesta proposició de llei –curta i limitada–, voldria 
manifestar, perquè jo crec que també convé recor-
dar-la, la meva sensació, ja no sé si dir-ne d’escepti-
cisme. Arrosseguem el tema de les demarcacions pro-
vincials, de les diputacions, de les províncies, des del 
mateix 1978. Fixin-se que no dic 79, que el 79 és l’Es-
tatut, sinó el 78, que és la Constitució. I si un analit-
za el procés d’elaboració de la Constitució, que llevat 
de les decisions finals de la Comissió Mixta Congrés 
de Diputats - Senat, de totes les altres hi ha la cor-
responent documentació, d’aquesta cuina final del text 
constitucional no hi ha documentació.

És perfectament constatable com, en les primeres ver-
sions, en els primers treballs del text constitucional, 
la província tenia una regulació molt menys cristal-
litzada de la que va ser finalment, i és constatable 
com en un determinat moment s’utilitza precisament 
aquest reforçament, aquesta cristal·lització de la pro-
víncia, com un element, per dir-ho d’alguna manera, 
de contrapès d’aquelles noves institucions, que no se 
sabia quantes n’hi haurien ni a quin ritme es crearien, 
que serien les comunitats autònomes.

De la mateixa manera, com vostès saben, s’ha parlat 
molt de fins a quin punt la Constitució és contradic-
tòria en el Senat, quant al fet que comença dient que 
és una cambra de representació territorial, per després 
perfilar la seva composició oblidant quasi completa-
ment aquesta definició. El mateix podríem dir que..., 
en paral·lelisme, perquè es produeix en els mateixos 
moments, es difumina la imatge del Senat i s’afirma la 
imatge de la província.

Clar, al llarg d’aquests anys, els que ens dediquem a 
aquestes coses hem tingut ocasió de parlar tantes ve-
gades de l’organització territorial de la província; de 
la província i de les diverses ànimes de la província 
en el text constitucional; la província com a divisió de 
l’Estat, de l’Administració estatal; la província com a 
circumscripció electoral de les eleccions generals. Per 
mi, que s’exigeixi llei orgànica i no simplement llei es-
tatal per variar la divisió provincial respon únicament 
i exclusivament al fet que la província és la circum-
scripció electoral de les eleccions políticament més 
significatives, que són les eleccions de diputats a les 
Corts Generals. 

Però a aquestes diverses ànimes de la província tan 
aviat se les té en compte com tan aviat es perden, re-
peteixo, al llarg de la interpretació dels plantejaments 
que s’han fet durant tots aquests anys des de l’aprova-
ció de la Constitució. El mateix Estatut de 1979 –cal 
dir-ho– era en aquest punt. La redacció de l’article cin-
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què de l’Estatut –ho repeteixo, del 79– era una redac-
ció curiosa, perquè després d’haver afirmat que l’orga-
nització territorial eren els municipis i les comarques, 
a continuació deia: «Bé, hi haurà també les provín-
cies.» Però aleshores feia tota una sèrie de remissions 
a la Constitució que no feien sinó solidificar la presèn-
cia de la província, com els fets ens han demostrat. 

I arriba l’Estatut del 2006, i en el viatge des d’aquest 
palau al butlletí oficial, doncs, també el tema de l’or-
ganització territorial rep les corresponents passades 
de ribot i queda amb una redacció en la qual també 
el camp a la interpretació existeix, però també les llu-
metes que no tota la interpretació àmplia que en prin-
cipi sembla que es podria fer es pot fer –també hi són, 
aquestes llumetes, no? I després –no cal dir-ho– arriba 
la sentència del Tribunal Constitucional, i aquesta, en 
el punt relatiu a l’organització territorial i en el punt 
relatiu a les vegueries, no desentona del contingut glo-
bal de la sentència; no és que el Tribunal Constitucio-
nal en aquest punt hagués fet una sortida diferent.

Aquesta és la situació en què ens trobem, i és la si-
tuació en què l’aprovació de la Llei de vegueries en 
els moments finals de la legislatura, doncs..., és clar, ja 
hi havia la incidència de tots aquests darrers elements 
als quals he fet referència. Tot i així, com que els tex-
tos constitucionals són interpretables –vostès conei-
xen perfectament que el servei militar ha passat de 
ser obligatori a no existir sense que s’hagi modificat 
el corresponent precepte de la Constitució, i sense que 
ningú hagi posat el crit al cel per aquest fet–, doncs, 
també és possible que a una interpretació la segueixi 
una altra. I com que l’esperança en l’evolució de les 
institucions i en el sentit de les coses és l’últim que es 
perd, doncs, jo continuo pensant que és possible que 
en el futur els operadors institucionals, el mateix Tri-
bunal Constitucional, facin un nou plantejament. Per-
què simplement si un obre els ulls –si un obre els ulls– 
no és possible pensar que l’organització territorial a 
Espanya sigui uniforme.

Si un va per les carreteres de la península, queda per-
fectament en relleu que la implantació de la pobla-
ció..., i l’organització territorial no és sinó una eina al 
servei de la població; el servei de prestar serveis a la 
població és molt diferent. Si un va per Castella - la 
Manxa o va per Andalusia, hi han pobles grans, dis-
tants uns dels altres. En canvi, si un va per Catalunya 
o va per Galícia, o va fins i tot per determinades parts 
de Castella i Lleó, la implantació de la població és di-
ferent. I intentar dir que per a tots serveix el mateix 
vestit, doncs, és una opció equivocada. I, ho repeteixo, 
com que l’esperança un la manté sempre, jo crec que 
algun dia això serà acceptat amb més tranquil·litat.

Passo ja a la proposició de llei. A la proposició de llei, 
de les dues dificultats que es plantejaven en el mo-
ment d’implantar un determinat esquema d’organitza-
ció territorial en el vessant de la substitució, en termes 
de l’Estatut, de les diputacions pels consells de vegue-
ria, una era el sistema electoral i l’altra era la divisió 
provincial. En la mesura..., en el sistema electoral, el 
legislador es trobava amb aquesta rigidesa derivada 
de la cristal·lització a què abans he fet referència dels 
partits judicials. L’opció que fa la proposició de llei 

és substituir com a demarcació –ja dic, expressament 
es diu «dels diputats», però hem d’entendre que tam-
bé dels consellers futurs de vegueria– el partit judicial 
per les comarques. 

Hi hauria hagut una altra opció, dir «els partits judi-
cials» i acomodar..., o sigui, treure-li la rigidesa que 
fossin els partits judicials del 79, i deixar els partits ju-
dicials; però s’ha optat per la demarcació comarcal. És 
una opció que té al seu favor que lliga amb l’estructura 
territorial de Catalunya, però que té també o pot tenir 
alguns problemes. No tant el fet que en l’Estatut del 
2006, a diferència de l’Estatut del 79, la comarca no 
és una entitat substancial, sinó que és una entitat que 
podríem dir que té un caràcter més accidental que no 
tenia al 79; sinó que a més a més –a més a més–, si no 
estic equivocat, avui la divisió comarcal a Catalunya 
al cent per cent no respon a la divisió provincial. Hi 
han algunes comarques –poques– en què el territori 
de la comarca va a cavall de dos territoris provincials, 
i això pot ser un problema si l’Estat manté la interpre-
tació –que és el que d’altra banda ha assumit el Tribu-
nal Constitucional– que el territori provincial, aquell 
al qual fa referència l’article 141 i que s’ha de modifi-
car per llei orgànica, és també el territori de la provín-
cia com a entitat local.

A banda d’aquest tema i del de la nomenclatura, del fet 
que només es refereixi a diputats i que seria bo –no ho 
sé– obrir-ho i fer la referència als consells de vegueria, 
i per tant als consellers de vegueria, hem de ser cons-
cients que aquesta proposició de llei té un abast força 
limitat. De les previsions de la disposició transitòria 
primera i de la disposició final segona de la Llei de ve-
gueries, hi han altres aspectes que necessitaran la mo-
dificació de lleis estatals. Ho dic simplement per posar 
en relleu que estem davant d’una proposició de llei que 
jo diria que més aviat se situa com un primer pas en 
un camí en el qual hi haurà d’haver altres iniciatives.

I, presidenta, puc acabar aquí. 

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Enric Argullol.

Compareixença 
de Joaquim Tornos, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00264/09)

Ara donaríem la paraula al senyor Joaquim Tornos i 
Mas, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Barcelona.

Joaquim Tornos i Mas (catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona)

Bé, bon dia. Moltes gràcies també per la invitació. En 
la mateixa línia que deia el professor Argullol, doncs, 
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és un honor poder estar aquí i col·laborar en aquest 
procés de debat sobre una proposició de llei.

Dit això, també els voldria dir que crec que les me-
ves observacions o comentaris tindran segurament 
poc valor i poca transcendència, perquè des del punt 
de vista tècnic crec que poca cosa es pot dir. I, per 
tant, el que faré són unes valoracions personals, més 
aviat sobre l’oportunitat del text que no pas sobre el 
seu contingut, i sobre l’oportunitat del text són vostès 
els que han de decidir –per tant, no pas jo. Per això 
els deia que la meva intervenció tindrà aquest limitat 
valor, no?

En primer lloc, crec que és important situar aquesta 
proposició en el seu context normatiu. El professor 
Argullol ha fet una molt clara ja exposició del tema 
de les províncies, les vegueries, del debat, de tota la 
seva problemàtica; però jo voldria fer una referència 
una mica més propera, no?, perquè crec que incideix 
directament en aquesta proposició. No es pot oblidar 
que al maig del 2011 hi havia una proposta, en part 
presentada a la Mesa del Congrés dels Diputats, una 
proposició de llei orgànica de modificació de les pro-
víncies que no es va tramitar, que no es va acceptar 
per aquesta mateixa cambra, i que poc temps després 
es va aprovar una llei de suspensió –podríem dir– de 
la llei de vegueries –de la llei de vegueries.

Per tant, aquesta suspensió de la Llei de vegueries el 
que fa és que estem encara en el règim provincial. Jo 
crec que això explicaria que es parli de «diputats pro-
vincials» i no de «consellers» segurament en aquesta 
proposició, perquè de fet ara el que està vigent és una 
llei de províncies, la llei que teníem abans. La Llei de 
vegueries està suspesa, i jo crec que això és significa-
tiu –això és significatiu– per entendre també el contin-
gut d’aquesta proposició i la seva valoració.

Sobre el seu contingut, d’aquesta proposició? Ja s’ha 
dit, i comparteixo plenament el que ha dit el professor 
Argullol: és una proposició d’un abast molt limitat. 
Es limita a modificar per a Catalunya, i amb caràcter 
temporal, el títol cinquè de la LOREG, i incideix no-
més en l’àmbit de la circumscripció electoral, dient: 
«On deia “partido judicial”» –el congelado, el partit 
judicial congelat– «passarà a ser la comarca.» I poca 
cosa més, no?

Aleshores diria: què significa, què aporta aquest can-
vi de passar del partit judicial a la comarca? Bé, en 
primer lloc hi han uns problemes tècnics que ja s’han 
posat de manifest. La comarca no és segur que en el sis-
tema que s’adopti finalment a Catalunya de model 
d’organització territorial estigui implantada en tot el 
territori. No és obligatori en l’Estatut, i, per tant, po-
dria ser que hi haguessin territoris on no hi hagués co-
marques. Es parla que determinades àrees, potser la 
comarca del Barcelonès, doncs, no té sentit i no exis-
teix, eh? Bé, per tant, aquí hi ha un primer problema 
tècnic de futur. Després –també s’ha dit–: no totes les 
comarques coincideixen amb els àmbits provincials, co-
sa que generaria un problema tècnic de veure això 
com s’acaba d’articular. 

Però, a banda d’aquests problemes tècnics, jo també 
voldria plantejar quina novetat aporta realment aquest 

canvi de passar de l’àmbit partit judicial a l’àmbit co-
marcal. Jo no sóc expert en dret electoral, i per tant 
no ho puc fer ni he fet els números. Segur que això té 
una repercussió des del punt de vista de la representa-
ció dels diferents partits, i que evidentment això alte-
rarà, doncs, la representació dels partits, que alguns 
guanyaran, altres perdran, i que això ho canviarà una 
mica. 

Però també hi ha una altra afectació, és a dir, passar 
del partit judicial a la comarca..., segurament també 
els petits municipis perdran representació, i per tant 
guanyaran representació els municipis més grans, co-
sa que no sé si és –això– una cosa que es vol o no es 
vol. Ja dic que no sé exactament això com acabarà, pe-
rò és una cosa a tenir en compte.

Però, a banda d’aquestes consideracions, la valoració 
que jo faig fonamentalment és dir: bé, aquesta refor-
ma tan petita que té aquestes conseqüències electorals 
ara a curt termini –que això seria per a les properes 
eleccions, vull dir que encara queda temps, per tant 
tampoc és una implantació immediata, no?–..., té real-
ment sentit fer aquesta reforma parcial d’aquest tema 
sense tenir el marc de referència general? Jo ja els ho 
he dit, jo faig la meva valoració i segurament no té 
cap mena d’importància, però la meva valoració és 
que no. Ja els ho dic: la meva valoració és que no crec 
que tingui sentit aquesta reforma tan petita sense tenir 
el marc general de referència. Per què? Perquè sí que 
crec que és necessari modificar el règim electoral de 
les províncies, i en el futur de les vegueries; és evident 
que aquest és un dels grans temes, s’ha posat de mani-
fest. Un altre problema és a qui li correspon fer aques-
ta reforma, si això es pot fer per llei autonòmica o això 
ha de ser per llei orgànica estatal; la interpretació de 
l’article 163 de l’Estatut. Si és una institució pròpia de 
Catalunya, podria ser perfecta per normativa interna; 
si s’entén que la vegueria no és institució pròpia, sinó 
que la vegueria és la província amb canvi de nom –el 
que diu la sentència del Tribunal Constitucional–, la 
reforma serà d’acord amb el que digui la llei estatal.

Però sense entrar ara en aquest debat –que crec que 
en el seu moment s’haurà de fer–, sí que diria que crec 
que la reforma del sistema electoral de les vegueries 
ha d’anar molt lligada a què s’entén per la vegueria. 
És a dir, la vegueria com es vol construir? Com una 
entitat que es limiti a donar suport als municipis, i so-
bretot als petits municipis? Això requeriria un sistema 
electoral. Si la província es vol –o la vegueria– que si-
gui, a més a més d’una entitat que ajuda el petit muni-
cipi, una entitat amb competències pròpies, aleshores 
segurament hauríem de plantejar-nos –i aquest és un 
gran debat– un sistema d’elecció directa. I aquest és el 
gran tema: quin sistema electoral es vol per a les ve-
gueries. Un sistema d’elecció indirecta com el d’ara? 
Un sistema d’elecció directa? Un sistema mixt –indi-
recta i part directa–? Aquest és el gran debat, i aquest 
debat crec que s’ha de fer quan es tingui el marc de 
referència general de quina vegueria volem, quin ens 
intermedi volem, quin paper volem que jugui a Cata-
lunya.

Avançar ara aquesta reforma? Crec que no té, since-
rament, massa sentit, perquè aporta molt poc, eh?, pot 
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ser complicada tècnicament i, per tant, no té aques-
ta justificació. No hem de perdre de vista també, bé, 
doncs, la Carta europea d’autonomia local: quan parla 
de l’ens intermedi, diu que ha de ser d’elecció direc-
ta, eh? Aquí, a Espanya, vam excepcionar això, però 
sembla que ens porta d’alguna manera a fer aquesta 
reflexió.

Per tant, aquesta reflexió general és la que s’ha de fer. 
Però segurament ara, en aquest moment, no és conve-
nient i no es fa, perquè ara es fa una cosa molt petita 
–es fa una cosa molt petita, no? 

A banda d’això –i amb això acabaria les meves refle-
xions–, clar, si aquesta és una proposició de llei que 
es fa per portar-la al Congrés de Madrid, home, tam-
bé allà se’n podria, en fi, rebatre l’oportunitat amb 
aquests mateixos arguments, en el sentit que digues-
sin: «Escolti’m, si vostès han suspès a Catalunya la 
Llei de vegueries, si vostès no van tramitar la refor-
ma de les lleis orgàniques, si això requereix un plan-
tejament molt general, no portin ara aquesta petita re-
forma perquè no té massa justificació i massa sentit, 
no? Fem la reforma, la reforma general, però ara no és 
aquest moment.» 

I, a més, hi hauria un argument que segurament el po-
drien treure, i és dir: «Escolti’m, aquesta reforma que 
vostè planteja, que diu que és una proposició només 
per a Catalunya, tenint en compte que ara a Catalunya 
el que hi ha és el sistema provincial, és una reforma 
que és absolutament aplicable també a totes les pro-
víncies d’Espanya.» I això obriria un problema, pot-
ser, en general, que en altres comunitats autònomes o 
en altres províncies diguessin: «Home, doncs, escolti, 
això també ho podem estendre, no?» Amb la qual cosa 
crea, segurament, aquesta proposició, a nivell d’àmbit 
estatal, un problema en què no volen entrar, no volen 
entrar en aquest debat sobre el sistema electoral de les 
províncies amb caràcter general. La qual cosa fa que 
també sigui, podríem dir, poc oportuna aquesta pre-
sentació. 

En definitiva –i amb això acabo la meva intervenció–, 
crec que sí que és oportú el tema del debat sobre la re-
forma del sistema electoral de les vegueries. Crec que 
és necessari, que s’ha de fer. Que aquest debat s’ha de 
fer tenint en compte, abans, què volem de les vegue-
ries, quin paper volem que juguin en el nostre sistema 
d’Administració local. I –tercera consideració– que 
aquest debat s’ha de fer en el conjunt de la reforma del 
nostre sistema local, eh?

Per tant, jo no avançaria ara en aquest tema. I el que 
sí que faria és, bé, doncs, treballar en el sistema global 
del règim local a Catalunya, i dintre d’aquesta refle-
xió, entrar en el tema de la reforma del sistema electo-
ral de les vegueries, i superar, segurament, el sistema 
del partit judicial aquest del 1900 no-sé-quant i intro-
duir un mecanisme que fos més adient per a allò que 
volem que sigui la futura vegueria.

La presidenta

Moltes gràcies.

Compareixença 
d’Alfredo Galán, professor de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00265/09)

Ara té la paraula el senyor Alfred Galán i Galán, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona. 

Alfredo Galán i Galán (professor de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona)

Molt bé, moltes gràcies. Yo también quiero iniciar mi 
intervención agradeciendo la invitación para estar aquí 
hoy con ustedes. Son muchas las cosas que querría 
compartir y poco el tiempo disponible, por lo tanto, 
haciendo un ejercicio de autocontención e intentando 
no reiterar ideas ya dichas –aunque en alguna ocasión 
va a ser necesario–, les resumo mi intervención en tres 
afirmaciones. Cada afirmación pretende recoger una 
idea fuerza.

La primera afirmación es que la propuesta que exami-
namos, desde mi punto de vista, acierta –acierta– a la 
hora de identificar el sistema electoral de la provincia, 
y dentro del sistema electoral, la circunscripción elec-
toral, como un tema necesitado de reforma. En esto no 
puedo sino estar de acuerdo. 

Me detengo un momento en esta idea. Como ya ha 
que dado dicho, la LOREG, en el caso de las eleccio-
nes a diputados provinciales, utiliza fundamentalmen-
te dos criterios. El primer criterio es fijar como cir-
cunscripción electoral el partido judicial. Y además, 
como se ha dicho, congelado: los partidos judiciales 
que existían en las elecciones locales de 1979. Las mo-
dificaciones posteriores son irrelevantes. Y el segun-
do criterio, que también es importante, es que en el 
reparto de escaños, en el reparto de diputados, se ga-
rantiza que cada partido judicial tendrá como mínimo 
un pues to, un escaño, con independencia de su tamaño 
poblacional real.

El juego combinado de estos dos criterios que les aca-
bo de exponer ha producido disfunciones importantes 
que ya han sido denunciadas desde hace mucho tiem-
po. Resumiendo las principales: los partidos judicia-
les no se corresponden con los asentamientos reales 
de la población en el territorio. Es decir, hay un desfa-
se evidente. Segunda disfunción: asignar un diputado 
por partido judicial, con independencia de su tamaño 
poblacional real, provoca un efecto de sobrerepresen-
tación de los partidos judiciales con una menor pobla-
ción. Es decir, en el conjunto de España les diría que 
–y no entro en el detalle– más de la mitad, bastante 
más de la mitad de los partidos judiciales existentes, 
eligen solamente uno o dos diputados. Y tercera dis-
función: el hecho de que la mayoría de partidos judi-
ciales elijan un número reducido de diputados, de es-
caños, hace que el sistema electoral que teóricamente 
es proporcional, en la práctica opere como mayoritario.
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Por tanto, es cierto que la circunscripción electoral 
en las elecciones provinciales debe ser retocada. Pe-
ro también lo es que el sistema electoral en su con-
junto también debe ser objeto de modificación. Es 
decir, la circunscripción electoral es solo uno de los 
varios temas que deben ser tocados en una futura re-
forma electoral en materia provincial. Y les destaco 
dos temas. Uno ya ha sido indicado: debate tradicional 
acerca de si hemos de mantener el sistema de elección 
indirecta, o hemos de cambiar a un sistema de elección 
directa, o, como se decía por parte del doctor Tornos, 
un sistema mixto. 

En cualquier caso, lo único que les apunto aquí es que 
este debate debe ligarse con las funciones o compe-
tencias que vayan a reconocerse a la provincia –o ve-
guería en Cataluña– con la siguiente coordenada: si le 
atribuimos competencias materiales sustantivas, pres-
tación material de servicios, parece necesario, al me-
nos desde mi punto de vista, que se le otorgue legiti-
mación democrática directa. Si se le reconocen solo 
competencias formales, instrumentales, asistencia y 
cooperación, aquí cabe todo tipo de legitimación, tan-
to legitimación directa como legitimación indirecta.

Segundo aspecto fundamental que habría que repen-
sar respecto al sistema electoral en general de las pro-
vincias –y creo que este es el lugar más adecuado para 
hacer esta reflexión–: el protagonismo que tienen los 
partidos políticos en la designación última de los con-
cejales que van a ocupar los escaños, que van a ser di-
putados provinciales.

Otras propuestas son posibles. Por ejemplo, que el pro-
tagonismo se dé a los propios concejales reunidos en 
asamblea. ¿Cuál es la idea de fondo? La idea de fondo 
es que los diputados provinciales representen no tan-
to –que también– a sus partidos políticos, sino que re-
presenten los intereses propios del tipo de municipio 
del que proceden. Este es un debate, para orientarnos, 
similar al que hemos tenido hace poco tiempo en re-
lación con la composición y designación de los miem-
bros del Consell de Governs Locals, con una valora-
ción final –desde mi punto de vista– negativa. Yo, al 
menos, no soy partidario del resultado final recogido 
en la ley.

Segunda afirmación o idea fuerza que les hago: la pro-
puesta de cambiar la circunscripción electoral en el 
caso de la provincia/veguería pasando del partido ju-
dicial a la comarca creo que debe ser objeto de una 
reflexión más pausada desde un punto de vista técnico 
–no entro, porque no me corresponde, en valoraciones 
políticas–, al menos en los dos siguientes puntos que 
les indico.

Primero: tenemos que pensar con tranquilidad si la 
comarca es la más idónea para ser la nueva circuns-
cripción electoral. Aquí, igual que ha dicho el doctor 
Tornos, creo que lo importante es remitirnos a los ex-
pertos, a los politólogos expertos en temas electorales 
–si no lo tengo mal entendido, esta tarde tendrán aquí 
uno de los mejores, el profesor Jaume Magre, que se-
guramente les iluminará sobre este punto. Pero no me 
resisto a indicarles al menos tres problemas técnicos, 
algunos indicados: el primero es, como se decía, que 

hay comarcas a caballo entre dos provincias; el segun-
do es que a día de hoy no sabemos cómo se va a confi-
gurar la nueva comarca, y el tercero es que la circuns-
cripción electoral solamente debe decidirse después 
de que sepamos las funciones que se van a atribuir al 
ente, y no al revés –y no al revés.

El segundo aspecto que les quería destacar en es-
ta segunda afirmación es muy técnico, pero muy im-
portante desde un punto de vista jurídico, y es refle-
xionar acerca de a quién corresponde la competencia 
para fijar la circunscripción electoral en el caso de las 
veguerías –provincia/veguería. Porque si desde esta 
perspectiva ustedes vuelven a leerse el texto de la pro-
puesta, lo que se dice es que mientras el Parlamento 
de Cataluña, hasta que el Parlamento de Cataluña no 
apruebe la reforma de la organización territorial, pe-
dimos a las Cortes Generales que regulen esta cues-
tión. Pues bien, la idea es: cuando el Parlamento de 
Cataluña –ustedes– regulen la nueva organización 
territorial, ¿podrán fijar una circunscripción electoral 
distinta para la veguería, o no? El problema de fon-
do es qué relación hay entre la provincia prevista en 
la Constitución y la veguería prevista en el Estatuto. 
Este es un tema, desde mi punto de vista, no bien re-
suelto hasta el momento, y que justifica, en gran parte, 
el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatut y el hecho de que la Llei de vegueries 
en la actualidad esté en este estado un tanto curioso de 
hibernación, ¿no?, a la espera.

No tengo tiempo de entrar al detalle, simplemente les 
diría que de las tres opciones interpretativas posi-
bles..., primera: que la veguería haya sustituido a la 
provincia en Cataluña, lo que supone que la provin-
cia se ha eliminado y que el Tribunal Constitucional 
ha dicho que esto es inconstitucional; segunda: tesis 
de la adición, que la veguería se sume a la provincia, 
que tengamos un nuevo nivel territorial más, lo que 
significaría, desde mi punto de vista, una decisión que 
ustedes podrían tomar, pero que sería contraria a los 
principios de racionalidad de economía y difícilmente 
comprensible en un contexto de crisis económica. Di-
go: si esto es así, solamente nos queda la tercera tesis, 
que es la de la identificación. Es decir, que la vegue-
ría es la provincia en Cataluña, cambiada de nombre y 
cambiándole la instancia de gobierno. 

Y si ustedes comparten esta conclusión conmigo, la 
lectura del artículo 160.3 del Estatut, en materia elec-
toral, conduce a que la Generalitat no –subrayo «no»– 
tenga competencia sobre el régimen electoral de la 
provincia/veguería. Esto es una autolimitación o limi-
tación –si quieren, quitemos lo del «auto»– estatutaria, 
en materia electoral, que ha venido a dificultar enor-
memente los esfuerzos que parte de la doctrina cata-
lana habíamos hecho para intentar ir consiguiendo ga-
nar espacios competenciales autonómicos en materia 
electoral. Si quieren podemos volver posterior mente.

Tercera y última afirmación que les hago. La propues-
ta, también desde mi punto de vista personal, no creo 
que sea conveniente desde un punto de vista estricta-
mente temporal. La propuesta reconoce su carácter 
provisional, y además imputa la provisionalidad, la 
responsabilidad de la provisionalidad, al propio Par-
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lament de Catalunya. Es decir, mientras el Parlamento 
de Cataluña no haga lo que tiene que hacer, pedimos 
al Congreso que nos haga algo. En el fondo –y permí-
tanme, aquí seré un poco más coloquial, ¿eh?– es: mi-
entras el Parlament de Catalunya no haga sus deberes 
–entiéndanme bien la expresión–, le pedimos al Con-
greso que realice una actividad. Bien, no me parece la 
mejor técnica, sinceramente, y por eso en este punto 
mi valoración no es positiva.

Hay que responder en la actividad legislativa, en el de-
sarrollo estatutario en materia de gobiernos locales, 
hay que responder también a un orden cronológico ra-
zonable. Sobre esta idea les insistí –por lo tanto sim-
plemente me reitero– en una comparecencia previa 
precisamente sobre la Llei del Consell de Governs Lo-
cals. No es indiferente el orden en el que se aprueben 
las leyes a la hora de llevar a cabo el desarrollo legis-
lativo en materia de gobiernos locales.

Conclusión, doble. Primero, es acertado reflexionar 
sobre la reforma del sistema electoral, y dentro de él 
de la circunscripción electoral de la provincia/vegue-
ría en Cataluña. Segundo, entiendo que no es acer-
tado, en cambio, proponer una reforma como la que 
estamos examinando, que es puntual, aislada y provi-
sional; y es, en cambio –entiendo–, mejor abordar, co-
mo ya se ha dicho, de manera conjunta y simultánea, 
la reforma de todas las cuestiones que afectan a los 
gobiernos locales de Cataluña y que están pendientes. 
Y dentro de ellas, el conjunto de cuestiones que han de 
afectar a la futura configuración de la veguería. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara passaríem el torn als portaveus 
dels diferents grups parlamentaris. Té la paraula la se-
nyora Laia Bonet en nom del Grup Parlamentari So-
cialista.

Laia Bonet Rull

Gràcies, presidenta. Per agrair sense cap mena de dub-
te l’esforç de síntesi, atesa la situació, a més a més, en 
la qual ens trobem avui i que crec que ha estat asse-
nyalada pels tres ponents. Agrair, per tant, al doctor 
Argullol, al doctor Tornos i al doctor Galán les seves 
aportacions.

Jo crec que val la pena, en tot cas, que aprofitem l’opor-
tunitat que tenim cadascú de nosaltres per explicar 
què és el que estem fent aquí avui, més enllà d’escol-
tar amb molta atenció les seves consideracions. I és 
perquè vostès sàpiguen també en quin context es re-
alitzen aquestes compareixences. Aquí hem tingut, 
com assenyalava precisament el doctor Tornos, diver-
ses propostes amb relació a com abordar –i no només 
aquestes dues que esmentava el doctor Tornos– la pro-
blemàtica generada per l’aplicació o no de la Llei de 
vegueries, amb molts posicionaments. 

La situació és la que s’ha descrit, amb molt d’encert. Pe-
rò, en tot cas, quan es van plantejar aquestes dues pro-
postes últimes en forma de proposició de llei, per part 

del Grup d’Esquerra Republicana, la modificació dels 
límits provincials i per altra banda la modificació del 
règim electoral general, aplicable específicament a una 
sola peça –que és la circumscripció electoral amb re-
lació, malgrat que es digui als diputats provincials, 
doncs, enteníem, la lògica és la de la vegueria–, el nos-
tre grup parlamentari va apuntar bàsicament una cosa 
que crec que avui s’ha dit amb molta claredat, que és: 
independentment de la necessitat de generar un debat 
entorn d’aquestes propostes, no és irrellevant en quin 
moment es planteja aquest debat. I, per tant, en quin con-
text es planteja. Precisament per això nosaltres vam dir: 
«Admetem que aquí hi ha un debat a fer, però és un de-
bat que s’ha de triar en quin moment es fa.» 

I el nostre posicionament va ser en contra de la tra-
mitació, en aquest moment, d’aquest debat, perquè en-
teníem que abans teníem dos debats previs a fer. Un 
–imprescindible– que és el que se situa en el marc del 
Projecte de llei –o del futur projecte de llei, hem de 
pensar– de governs locals de Catalunya, que és el que 
ha de definir una miqueta el que es posava ara sobre 
la taula per part, crec, de les tres intervencions, que és 
quina és la funció que han de complir cadascuna de 
les entitats en el nostre mapa administratiu. I això de-
termina necessàriament que puguem comptar més 
amb unes o amb unes altres, o fins i tot que ens pu-
guem plantejar quin seria el millor sistema d’elecció, 
justament en base a aquestes funcions que se li assig-
nin a cadascuna de les administracions.

I aquest és un debat que està encara –ho he de dir amb 
tota claredat– somort. Perquè encara, malgrat tot el 
que s’ha dit i que apareix contínuament en totes les 
ocasions que tenim en aquesta cambra per parlar de 
règim local la futura llei de governs locals..., però que 
encara no s’ha iniciat el treball en sentit estricte. S’ha 
creat una comissió, però aquesta comissió encara no 
s’ha reunit per primera vegada. Per tant, estem on es-
tem.

I el segon debat que potser no seria imprescindible 
que es tingués abans, però sí en funció del que es vul-
gui jugar amb relació a una qüestió que apuntava el 
doctor Galán, és el de la llei electoral. És a dir, qui pot 
regular aquesta qüestió. És el debat sobre a qui li cor-
respon, en qualsevol cas. Aquí, evidentment, hi ha una 
hipòtesi. Jo coincideixo que malgrat totes les crítiques 
i autocrítiques que ens hàgim de fer tots, l’apunt que 
fa l’Estatut al règim electoral de les entitats locals ga-
rantides constitucionalment porta a pensar en el tercer 
escenari que descrivia el doctor Galán. I això vol dir 
que a qui li correspon –i crec que aquesta proposició 
de llei així ho confirma– regular el règim electoral és 
a l’Estat. I que, en tot cas, això sí, es pot assumir que 
això et porta a un escenari de simetria o d’asimetria. 
I, per tant, per què no, de plantejar que és el legislador 
estatal el que reconeix un règim especial, singular, en 
el cas de Catalunya.

Això jo crec que és imaginable i és un debat que es 
pot tenir perfectament. Que partiria, evidentment, de 
la premissa que és el legislador estatal el que en la 
LOREG ha de fixar aquesta remissió al legislador ca-
talà a l’hora de definir més marge del que ara tindríem 
per regular el règim electoral, que jo sostinc que és el 
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que és, si volem respectar l’Estatut, i allò que vam dir 
mentre es feia l’Estatut, amb la lògica o no que tingui i 
amb l’afectació que això pugui tenir als esforços, com 
deia, que part de la doctrina pugui haver fet en inten-
tar estirar l’àmbit de regulació o d’exercici de les com-
petències en matèria local, també a l’espai de la regu-
lació electoral.

Per tant, nosaltres hem puntualitzat això. I jo crec que 
aquest debat l’haurem de tenir, però l’haurem de te-
nir un cop sapiguem exactament quin és el model i el 
mapa d’administracions locals que volem per al nos-
tre país i hàgim fet amb tot rigor i buscant el màxim 
consens a aquest debat en aquesta cambra. Només ai-
xí podrem estar convençuts que no estem caient en la 
trampa, d’alguna manera, o en l’error que s’assenyala-
va també, de dir al legislador estatal que resolgui un 
problema que no ha resolt abans aquesta cambra. Jo 
crec que les coses s’han de fer en el seu ordre, i cap-
girar aquest ordre probablement diu molt de les pos-
sibilitats d’èxit que té aquesta proposició o qualsevol. 
Qualsevol: no parlo ara del contingut que tingui, sinó 
qualsevol que abordi una reforma del règim electoral 
o de qualsevol aspecte que li pertoqui al legislador es-
tatal sobre el règim local a Catalunya, fet simplement 
fora de temps i fora dels instruments, o no utilitzant 
els instruments que crec que són claus, que són, d’en-
trada, la negociació també amb l’Estat. 

Definició primer en aquesta cambra, i negociació 
amb l’Estat de les possibilitats reals de reconeixement 
d’una cosa que jo crec que és majoritària en aquesta 
cambra, que és la demanda d’un règim singular espe-
cial per a la realitat a Catalunya, per a la realitat que 
existeix al nostre país. Si ho fem així, potser ens en 
sortirem i aleshores podrem tenir aquest debat amb el 
rigor i amb l’aprofundiment concret, i, per tant, po-
drem analitzar cada un dels aspectes que avui vostès 
ens han assenyalat, amb possibilitats d’èxit. Si no, pro-
bablement, doncs, el que haurem és gastat un coet que 
no arribarà enlloc.

Moltes gràcies, en qualsevol cas.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora portaveu. Ara té la paraula la 
senyora María José Garcia Cuevas en nom del Grup 
Parlamentari Popular de Catalunya.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Yo brevemente quiero agradecer 
las tres comparecencias porque para mí han sido muy 
concretas, han ido al punto y han aportado mucho al 
debate, y al conocimiento del tema y de sus implica-
ciones.

Para mí ha quedado clarísimo. Y como creo que uste-
des no vienen aquí a escucharnos a nosotros, que las 
posiciones de los políticos se pueden conocer en otros 
ámbitos, sino que venimos a escucharles a ustedes, 
pues yo de momento no tengo ninguna pregunta más 
que hacerles. Se lo agradezco muchísimo de verdad, 
porque ha sido muy concreto. Y solamente, bueno, me 
gustaría poder seguir contando con su asesoramiento, 

dado el conocimiento tan técnico y tan profundo que 
tienen de este tema.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora portaveu. Ara té la paraula el 
senyor Jaume Bosch, en nom del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.

Jaume Bosch i Mestres 

Gràcies, presidenta. En primer lloc, evidentment, agra-
ir-los les seves exposicions. Jo crec que, evidentment, 
som conscients que aquest tema està situat en el marc 
d’una qüestió que..., com deia molt bé el professor Ar-
gullol, portem des de la Constitució amb el tema pen-
dent, que és el paper de la província i el paper de la 
província en el marc de Catalunya, no?

Jo recordo que precisament en Jordi Solé Tura, un dels 
ponents de la Constitució, va deixar escrit que la prin-
cipal derrota dels partidaris de l’autogovern de les co-
munitats autònomes a la Constitució havia estat la 
constitucionalització de les províncies i la fórmula que 
es va adoptar per fer-ho. És evident, ho ha explicat per-
fectament el professor Argullol, que va ser un contra-
pès al tema de les comunitats autònomes.

A mi em va ajudar molt a entendre per a què servei-
xen les províncies a l’Estat espanyol quan el Parlament 
em va designar senador i vaig estar un temps al Se-
nat, i veus què és el Senat, i fas números i comptes el 
nombre de senadors que té, per exemple, Castilla - La 
Mancha i els que té Catalunya, i compares el nombre 
d’habitants d’una comunitat i de l’altra, no? I quan veus 
per a què serveix la designació provincial dels sena-
dors i com s’estructuren a la cambra alta, acabes d’en-
tendre també moltes coses.

Un segon aspecte en què em sembla que jo crec que 
hi pot haver una gran coincidència amb algunes de les 
qüestions que vostès han plantejat. És: això és una pe-
ça d’un marc global; necessitem el marc global, i, per 
tant, és evident que hem de temperar el calendari de 
discussió i de tramitació d’aquesta proposició a com 
vagi la discussió clau del Projecte de llei de governs 
locals, fonamentalment, no?

La tercera consideració, que és..., potser aquí matisaria 
un aspecte. Jo crec que el fet que la proposició de llei 
del Grup d’Esquerra Republicana..., si ho mirem, de 
fet, l’exposició de motius ho basa en la Llei de vegue-
ries, però el text dispositiu es podria haver fet sense la 
Llei de vegueries, com s’ha dit també, perquè tracta 
un tema que és provisionalment, i que fa referència als 
diputats provincials. I, per tant, diu: «Mentre el Par-
lament no reguli l’organització territorial...» Per tant, 
hi ha una certa discrepància entre l’exposició de mo-
tius –que seria com dir: «Apliquem la Llei de vegue-
ries»–, i, en canvi, el que regularem, que és un règim 
provisio nal mentre, precisament, no la podem aplicar.

Jo aquí és on crec que al Parlament li convé tenir 
aquesta proposició de llei a la recambra. Per què? Per-
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què tots som conscients de la complexitat de la im-
plantació del nou model d’organització territorial, i 
sobretot de la complexitat que representarà la negocia-
ció amb l’Estat central. I més després de la sentència 
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Què vull 
dir amb això? Home, que no vull ser pessimista, tant 
de bo i hem de fer tot el que calgui per tirar endavant, 
però també ens podem trobar en els propers anys amb 
una situació absoluta de bloqueig. 

I, en aquesta situació de bloqueig, sí que penso que en 
el marc del que tenim avui, en l’actual marc polític i 
jurídic que tenim avui, que regula el paper de les di-
putacions provincials, és indiscutiblement millor que 
l’elecció sigui per via comarca que no pas per via par-
tit judicial del 79. És evident, com vostès han indicat, 
que hi ha aspectes tècnics que caldria resoldre, però 
que penso que serien resolubles. Però, en canvi, jo si-
tuo la meva reflexió en aquest camp de la provisionali-
tat, perquè si anéssim, com vostès també han insinuat, 
a la definitiva regulació en un marc en què haguéssim 
pogut tirar endavant l’organització territorial i l’apli-
cació de la Llei de vegueries i, per tant, la regulació 
dels consells de vegueries, segurament el meu grup 
s’inclinaria més per una elecció directa del consell de 
vegueria, que no pas per una elecció indirecta a través 
de les comarques.

Però, en canvi, sí que penso que, atès com estan les 
coses avui entre Catalunya i l’Estat central, tenir això 
al Parlament, a la recambra..., perquè si no ens en sor-
tim del tema fonamental –que és l’aplicació global de 
l’organització territorial, que està prevista a l’Estatut 
i que després s’ha de desenvolupar–, sí que no estaria 
malament –tot i que seria un tema, ho reconec, rela-
tivament menor– racionalitzar l’elecció dels diputats 
provincials a casa nostra en aquesta etapa provisional, 
que tant de bo sigui curta però que potser pot ser més 
llarga del que desitjaríem.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Marc Sanglas, 
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, agrair la compareixen-
ça i el to de les intervencions, en el sentit, diguem-ne, 
d’aportar-nos una llum des del punt de vista més aca-
dèmic sobre aquesta proposta. 

Aquesta proposta –ja els ho avanço, perquè vam ser 
nosaltres, el nostre grup polític, el qui va presentar la 
proposta– no anava sola, anava acompanyada d’una 
modificació, també, dels límits provincials, com bé 
s’apuntava a les intervencions. Ja va decaure pel camí 
i, segurament, doncs, la proposta que portem nosaltres 
–que arrenca de la Llei de vegueries; tal com apuntava 
el senyor Bosch, doncs, la podíem haver fet sense, pe-
rò ens semblava...–, i ho hem manifestat ja en una an-
terior intervenció, va ser presentada fa gairebé un any 
al registre del Parlament. Per tant, diguem-ne, també 

amb la voluntat gairebé a l’inici del mandat d’activar 
el tema de l’organització territorial.

És un tema complex, vostès ho han dit, ho han mani-
festat. Segurament, la proposta, i ja només aquesta pro-
posta –només una proposta–, és molt menor respecte 
al conjunt del qual s’ha de tractar, però que en tot cas 
ens sembla que aporta i permet el debat constant so-
bre aquesta qüestió. I ens sembla que hi ha un element, 
diguem-ne, de radicalitat democràtica en aquesta pro-
posta. Acosta, ens sembla, totes les modificacions tèc-
niques que calgui. I això ja ho vam manifestar també 
en el debat de la totalitat de la proposta, oberts a algu-
nes aportacions –com es manifestava– amb la voluntat 
que això no només dels diputats provincials, sinó tam-
bé els veguers, i algunes qüestions més de tipus tècnic 
que els agraïm... Era una voluntat d’obrir el debat so-
bre aquest tema i de no deixar-ho congelat. Em sembla 
que la proposta aquesta, hi insisteixo, aporta radicali-
tat democràtica. L’estructura dels partits judicials del 
79 és una estructura petrificada i, per tant, no apor-
ta res. Al contrari: dificulta –entenem– la identificació 
entre el mateix elector i l’electorat. Que segurament ja 
es produeix en les eleccions de segon grau, però enca-
ra en aquest cas més, ateses algunes circumstàncies.

Agraeixo al senyor Argullol l’esperança. Jo, doncs, li 
manifesto que tinc molt poca esperança, i més després 
de la configuració de l’Estat i del que sembla que..., 
anem cap a una involució i una recentralització. Per 
tant, que algú coneixedor del tema ens aporti, digui 
que hi ha esperança, doncs, jo..., miri, m’il·lumina el dia 
aquest tan gris. Però també, allò, una mica de futur: no 
hi crec. Penso sincerament que, com es manifestava, 
la petrificació de la província en el text constitucional 
dóna arguments. I, ratificat després en la sentència del 
Constitucional, tenim molt poc marge de maniobra, si-
guem-ne conscients. I aquest és el drama d’aquest país: 
estem lligats de peus i mans. I aquesta és la realitat. I el 
nostre partit treballa des del punt de vista de les modi-
ficacions legislatives corresponents, però no en tenim 
prou –no en tenim prou. Ens és insuficient. Per tant, 
nosaltres treballem per la llibertat del país, perquè és 
l’única manera que ens puguem dotar nosaltres matei-
xos d’una legalitat que ens permeti definir-nos.

Estem moltes vegades..., jo tinc la sensació –i vostès són 
més coneixedors que jo d’aquest tema– que amb tot el te-
ma de l’organització territorial hem acabat posant peda-
ços, i la Llei de vegueries és un intent de constituir una 
cosa però amb moltes limitacions que ens vénen marca-
des, doncs, per la sentència del mateix Tribunal Consti-
tucional, per la mateixa normativa bàsica de l’Estat.

Per tant, des d’aquest punt de vista, hi insisteixo, agra-
ir-los la seva presència, les aportacions que seran re-
collides per aquest grup parlamentari pel que fa a les 
precisions tècniques. 

I això, agrair-los la seva disposició.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor portaveu. Ara té la paraula el 
senyor Lluís Corominas, en nom del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.
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Lluís M. Corominas i Díaz

Moltes gràcies, presidenta. També per agrair la compa-
reixença dels doctors Argullol, Tornos i Galán. I, tam-
bé, un petit comentari a cadascuna de les interven cions; 
i que ens serveixi també..., encara que la portaveu del 
Partit Popular hagi dit que no, però jo crec que també 
és interessant que els compareixents sàpiguen una mi-
queta què pensem.

En primer terme, gràcies al doctor Argullol per si tuar-
nos que la camisa del 78 respecte a les províncies és 
una talla petita, no és una XXL. I, per tant, que això 
ens situï en tot el debat, no?

El professor Tornos ha dit que no parlaria d’oportuni-
tat però al final n’ha parlat, eh? Per tant, jo, com que 
coincidim, en tot cas, dir-li que aquest grup parlamen-
tari en el seu moment va plantejar –i sense acritud, 
perquè en les primeres compareixences potser hem es-
tat, o he estat, massa agre–, des del principi, que era 
un error anar directament a la Llei de vegueries, i que 
el que calia en aquest país, després de trenta anys de 
sistema local, era plantejar què havíem fet, fins a on 
havíem anat a parar i fer un debat real de competèn-
cies, finançament d’aquestes competències i quina era 
l’Administració més idònia per prestar-les. Això ens 
hauria ajudat a segurament estalviar-nos la Llei de ve-
gueries –que ara està en suspens– i ara aquesta inici-
ativa, que, tot i que és interessant pel fet que plantejà-
veu de l’interrogant de quina és la manera més idònia 
de plantejar, doncs, els consells de vegueria i com es 
trien els seus representants..., però, evidentment, és 
una part molt petita del sistema, això. 

I, per tant, seguim on érem i, per tant, a situar dintre 
de la Llei de governs locals i també el que vingui a 
partir d’allà –llei de finances locals, llei d’organització 
territorial, la reforma de la LOREG o la reforma dels 
límits provincials, etcètera–; que, com a mínim, set o 
vuit lleis hauríem de modificar, però amb una base de 
tractar-ho en tot el seu abast, no?, no només aquest as-
pecte puntual.

Del que ha dit el professor Galán i que em porta tam-
bé a plantejar altres temes. A veure, la circumscripció 
com a tema de reforma. Aquí en el que crec que no 
hem entrat, i no hi hauríem d’entrar, és a plantejar el 
debat que ja ens vam trobar amb la llei electoral i que 
per això vam parar, que és si la proporcionalitat i el 
prorrateig, en aquest cas dels diputats provincials, els 
posem en qüestió, els posem sempre en qüestió. 

És a dir, el partit judicial no es correspon amb la po-
blació real? No. La comarca? Tampoc. És que no en 
trobarem cap. I si aquest debat el fem... El professor 
Burgueño ja em diu que sí, després ja ens ho dirà. En 
tot cas, el que sí que crec, vull dir, que en aquest punt, 
almenys, si fem el debat ara és que ja ni començarem. 
Per què? Perquè no ens posarem d’acord. No ens vam 
posar d’acord amb la gran, amb la llei electoral gran, 
i encara avui la tenim parada, perquè entre circums-
cripció única, set, vuit, o inclús el prorrateig si després 
hi coincidim o no hi coincidim, doncs, no ens posa-
rem d’acord. Per tant, aquest era més de traç gruixut, 
almenys, eh? Que sí que s’ha de plantejar? Segura-
ment. Però és un tema més de traç gruixut. 

I arran del que ha dit en aquest punt, és a dir, jo no 
em preocuparia tant si hi ha d’haver una identificació 
entre el que és la vegueria i la província; és a dir, no 
tant les tres possibilitats sinó què volem nosaltres, que 
és el debat que hem de fer com a legisladors aquí al 
Parlament de Catalunya. I després, vegem si del que 
volem nosaltres s’han de modificar lleis estatals o no. 
Perquè si nosaltres mateixos ens posem la talla petita, 
anem malament, perquè després de trenta anys anem 
posant, com deia el senyor Sanglas, talles petites a tot 
arreu i al final no regulem res. 

Llavors, el debat crec que és: què ha de fer l’ajunta-
ment, què ha de fer la vegueria, què han de fer les co-
marques, si són competències de cooperació o de pres-
tació de serveis, i amb quin finançament ho fem. I, per 
tant, quina és la funció. I no barrejar i també tenir cla-
ra la funció més de gestió, més funcional, més de pres-
tació de serveis, de la funció política. Perquè hem aca-
bat barrejant la funció política tant d’ajuntaments, com 
de consells comarcals, com de diputacions. 

I, per tant, si aquest debat no el fem sense cap limi-
tació i, després, de les conseqüències d’aquest debat 
en què veiem què ha de fer cadascú i amb quin finan-
çament, etcètera, se’n deriven i després posem-nos..., 
escolta, fem després un únic debat, a Madrid. No el 
debat primer de les comarques i com escollim els no 
sé què, després el debat del finançament... No. Fem-ne 
un: el model que vol Catalunya com a sistema local 
després de l’evolució d’aquests trenta anys és aquest. 
I després plantegem tot el que hàgim de plantejar. 

I, per tant, coincidim que en el temps –i em sembla 
que en totes les intervencions també hi ha, com a mí-
nim, un cert consens–, segurament, haurem de deixar 
passar per davant la possible –esperem que real– tra-
mitació de la Llei de governs locals i tot el que de-
rivi d’aquesta llei, i deixar en stand-by aquest plante-
jament, per no anar a Madrid que ens diguin que no 
–senzillament, que ho vegin com una petita cosa que 
no serveix per a res.

I, evidentment, moltes gràcies per la seva comparei-
xença.

La presidenta

Moltes gràcies. Però és que sentíem olor de cremat i 
per això ara no... Estava una mica... (Veus de fons.) No, 
no, això no és veritat –això no és veritat. (Algú diu: 
«El debat està molt encès, no?» Rialles.) Per tant, ara 
mentre mirem que no hi hagi alguna qüestió... (Remor 
de veus.)

Ara donaríem torn... (Pausa.) Han vist vostès l’interès 
que han despertat les seves intervencions. Ara tornarí-
em a donar la paraula, perquè facin els comentaris que 
creguin oportuns a partir dels comentaris dels altres o 
de les aportacions dels diferents portaveus. Té la pa-
raula el senyor Enric Argullol.

Enric Argullol i Murgades

Bé, no, vull fer simplement un únic comentari, per l’al-
lusió a l’esperança. (Rialles.) Si miro els cicles curts, 
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segurament no la tinc. Però si miro els cicles llargs –i 
jo, malauradament, ho dic per l’edat, vinc de lluny–, 
doncs, certament, puc mantenir aquesta esperança.

Fa poc comentava amb una persona més aviat prope-
ra políticament a vostè que una de les grans novetats 
dels últims anys, dels últims deu o quinze anys, és 
que, mentre en el moment de la redacció de l’Estatut 
del 79 el simple esment de la paraula «independència» 
era «vade retro, Satanàs», s’ha convertit en una parau-
la normal de debat, de discussió. Per tant, quan con-
templo els cicles llargs, aleshores crec que sí que es 
pot parlar d’esperança. En els curts, potser no.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor doctor Enric Argullol. Té la 
paraula el doctor Joaquim Tornos.

Joaquim Tornos i Mas

Bé, moltes gràcies. També molt breument, no? (Pausa.)

Bé, jo crec que en general la idea que ha quedat bas-
tant evident és que sobretot aquí hi ha un problema 
de timing, no?, un problema de moment. I això jo crec 
que evidentment els correspon a vostès decidir-ho, 
perquè entre altres coses vostès el coneixen i vostès el 
marquen. I, per tant, jo crec que aquesta proposició..., 
bé, si sabéssim que el tema de la reforma de la Llei 
de governs locals és propera, doncs, segurament se-
ria molt oportú aturar-ho. Si vostès mateixos valoren 
que aquest és un procés que segurament trigarà molt 
temps, bé, potser sí que una reforma parcial pot avan-
çar –o no, eh? Per tant, jo crec que tots hem coincidit 
que és necessària una reforma del règim electoral, eh? 
El moment? Doncs, dependrà del context. I això vos-
tès ho coneixen, ho valoren, ho marquen i, per tant, ho 
decidiran.

I després una altra consideració sobre el tema de fins 
a on es pot arribar aquí en aquestes reformes –el tema 
de la talla petita, la talla gran, l’esperança, la no espe-
rança, no? Bé, jo crec que aquí s’hauria de ser, com 
s’ha dit d’alguna manera, valent, en el sentit de fer la 
reforma que es cregui que s’ha de fer. Aleshores, evi-
dentment, un cop feta aquesta reforma que es cregui 
aquí al Parlament de Catalunya que s’ha de fer perquè 
és la que interessa als ciutadans i ciutadanes de Ca-
talunya, és aquesta reforma. Negociar-la i plantejar-la 
allà on s’ha de negociar i plantejar, no? I jo crec que 
aquí hi ha també una mica d’esperança, perquè jo crec 
que el tema de la província ve molt marcat per la juris-
prudència del Tribunal Constitucional i la doctrina de 
la garantía institucional, no?, i per tant no és un tema 
tan constitucional sinó d’una interpretació constitucio-
nal, feta pel Tribunal Constitucional en un moment. 
I això es pot canviar –i això es pot canviar–, sense to-
car la Constitució, eh?

Per tant –s’ha dit–, s’han fet modificacions constitu-
cionals, per acord, però és que jo crec que aquesta in-
clús seria més senzilla, perquè no hi ha aquesta garan-
tia com sí que hi havia el servei militar, i no hi és, eh? 
Per tant, bé, que a això es podria arribar. Evidentment, 
això requerirà en el seu moment, en el seu cas, doncs, 

una negociació, uns certs acords. Però jo crec que un 
dels elements on –el que es parla tant, dels fets dife-
rencials de Catalunya– aquest sí que s’ha de defensar 
és el model d’organització territorial. Jo crec que –s’ha 
dit també– els models d’organització territorial són di-
ferents, en tot el territori de l’Estat. Doncs, jo crec que 
defensar que aquí a Catalunya el model d’organitza-
ció territorial és una qüestió que fa part d’aquells ele-
ments institucionals propis i que, per tant, poden ser 
diferents; jo crec que això és molt defensable. Hi han 
arguments per fer-ho. Bé, és qüestió de políticament, 
en fi, defensar-ho i portar-ho.

Per tant, bé, una certa esperança que això també pu-
gui canviar i al final, doncs, pugui haver-hi un model 
d’organització territorial diferent a Catalunya, jo crec 
que és possible. La asimetria, aquí, jo crec que tindria 
sentit, en aquest punt, no?

La presidenta

Moltes gràcies, doctor Tornos. Té la paraula el profes-
sor Alfredo Galán.

Alfredo Galán i Galán

Sí, gracias. De manera también breve, concisa. Claro, 
sus intervenciones han sido para mí muy interesantes 
y han suscitado muchos temas cuyo debate nos lleva-
ría horas, de las que por supuesto no disponemos, ¿eh? 
De manera que aunque sea utilizando la técnica del 
titular, sí que me gustaría compartir también algunas 
ideas con ustedes.

La primera, como se ha estado diciendo: insistir en el 
aspecto clave de la importancia del momento a la ho-
ra de abordar la actividad legislativa. Es evidente que 
la decisión del momento compete al Parlamento, les 
compete a ustedes. Ahora bien, desde fuera del Par-
lamento, y especialmente desde la academia, yo creo 
que es sano que se haga una labor crítica, de crítica 
constructiva. Y entiendo, desde esa perspectiva, que 
de una interpretación del propio texto estatutario se 
deriva un iter razonable de desarrollo estatutario en 
materia de gobiernos locales. Ese iter –sin quererles 
hacer claramente su programa de trabajo, faltaría más, 
ya tengo bastante con el mío, pero...– partía del texto 
estatutario, partía de primero aprobar la Llei del Con-
sell de Governs Locals. 

Este era el primer paso, porque es el órgano en el que, 
representados los gobiernos locales de Cataluña, debe 
participar en la aprobación de aquellas leyes que les 
afectan. Por lo tanto, sería frustrar la voluntad esta-
tutaria si la ley se aprueba después de que ya se han 
aprobado las principales leyes catalanas sobre gobier-
nos locales. ¿Esto se ha cumplido? A medias. Es ver-
dad que ha sido la primera ley aprobada en materia 
local, pero la constitución del órgano se ha hecho de 
manera que no ha tenido tiempo de intervenir en al-
gunos debates realmente importantes. Y añado –pero 
esta es mi opinión– que además el órgano ha sido cla-
ramente desvirtuado de cómo en principio pensába-
mos, se había diseñado el texto estatutario. 
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Después de la Llei del Consell de Governs Locals, ¿qué 
sería lo razonable? Pues, miren, aprobar la ley que es-
tablece el marco general sobre los gobiernos locales: 
la Ley de gobiernos locales de Cataluña, en la que 
se toman las decisiones básicas en materia local. Por 
ejemplo: qué mapa tenemos, cómo se articulan entre 
si las diferentes entidades locales, son obligatorias, 
no son obligatorias... Y después habría sido razonable 
aprobar las leyes que regulen tipos de gobiernos loca-
les o que creen gobiernos locales en concreto.

Segunda idea que les quiero comentar: el debate so-
bre el sistema electoral en la provincia –provincia/ve-
guería en nuestro caso. Simplemente un dato: el caso 
español es una isla en nuestro derecho comparado. En 
derecho comparado la regla general claramente mayo-
ritaria es que las provincias tienen legitimación de-
mocrática directa, son de legem directa, ya sea solo la 
asamblea o incluso el presidente de la provincia. De 
hecho, como bien se ha señalado antes, España, el Es-
tado español, se vio obligado a formular una reserva 
al tratado internacional que aprueba la Carta europea 
de la autonomía local justo en este punto, porque la 
regla es que tengan legitimación democrática directa. 

Ahora bien, novedad: algunos estados de nuestro en-
torno –pongo la mirada especialmente en Italia– están 
retrocediendo, retrocediendo o tomando la dirección 
contraria. El debate italiano en la actualidad es el de 
la supresión de la legitimación democrática directa de 
la provincia por un sistema de legitimación democráti-
ca indirecta, muy ligado al contexto de crisis económi-
ca y a lo que ellos llaman «el coste de la política». Por 
tanto, fíjense que, en mi opinión, no es casualidad que 
cuando se quiere debilitar una institución, el sistema de 
legitimación varía. 

Y por terminar, qué hacemos con la provincia en Ca-
taluña, claro. Este es un debate les diría que hasta can-
sino. Es decir, llevamos tantos años con esto... Ahora 
se nos ha animado un poco el foro con la veguería y 
se ha travestido el debate tradicional en el problema de 
qué es la provincia en relación con la veguería. Estoy 
completamente de acuerdo en que la decisión debe ser 
tomada por el legislador catalán. Es decir, son los re-
presentantes del pueblo de Cataluña los que tienen que 
decidir qué quieren que sea la veguería. 

Ahora bien, esa decisión debe ser tomada a sabiendas 
de que el legislador autonómico ordinario no tiene un 
poder absoluto, tiene sus límites. Y esos límites a día 
de hoy son el respeto al Estatut d’autonomia y el res-
peto a la Constitución. Y en nuestro sistema jurídico 
–a pesar de que a veces no nos gusta, yo soy el prime-
ro–, la Constitución dice lo que dice el Tribunal Cons-
titucional que dice. Y, si queremos forzar un cambio, 
eso pasa o bien, como se decía, por un cambio en la 
doctrina del Tribunal Constitucional –cosa posible, 
pero creo que poco probable en el corto plazo–, o b ien 
un cambio constitucional, de reforma de la Constitu-
ción –cosa que me parece también que salvo que nos 
venga acuciada por la crisis económica, me parece 
que también es un escenario poco probable.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Ha estat un luxe, em sembla, tenir-los a vos-
tès aquí com a representants de l’acadèmia. De debò, 
em sembla que ha estat altament valuós. Els acomia-
dem un moment per anar a la darrera intervenció. Per 
tant, suspenem dos, tres minuts en el temps de pre-
parar un moment un powerpoint que porta la darrera 
compareixença d’aquest matí. 

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i cinc 
minuts i es reprèn a dos quarts de dues i cinc minuts.

La presidenta

Els sembla que reprenguem la sessió, en l’últim punt 
d’aquest matí?

Compareixences 
acumulades relatives a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general 
(tram. 353-00260/09 i 353-00262/09)

Benvingut, doctor Jesús Burgueño i Rivero, també en 
nom, com a representació, del Col·legi de Geògrafs de 
Catalunya. Aquesta va ser una sol·licitud de comparei-
xença votada per tots els membres de la cambra, amb 
relació al punt que ens ocupa avui, que és la proposta 
de modificació de la Llei orgànica del règim electoral 
general. I, per tant, té vostè la paraula per a la seva in-
tervenció.

Jesús Burgueño i Rivero (professor 
de la Universitat de Lleida i representant 
del Col·legi de Geògrafs de Catalunya)

Doncs, moltes gràcies, en nom propi i en nom del 
Col·legi de Geògrafs per haver confiat en el nostre col-
lectiu per aportar el nostre punt de vista respecte a un 
tema tan geogràfic com és l’organització del territori. 

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’ex-
pedient de la comissió.)

Estem parlant de partits judicials, de demarcacions 
electorals i de comarques, però tots tres són fills d’una 
mateixa mare. Estem parlant de coses molt semblants, 
perquè vénen del mateix, vénen dels projectes de divi-
sió de partits judicials elaborats arran de la Constitu-
ció de Cadis. I concretament d’aquest que se’n conser-
va el mapa, elaborat per uns tècnics, per encàrrec de 
la Diputació de Catalunya, el 1813. I d’aquest, se’n de-
rivaran els posteriors. L’any 1834, la demarcació judi-
cial que anirà seguint fins a l’actualitat. I un segle des-
prés, la divisió comarcal que, com els mateixos autors 
reconeixien, s’inspirava o, diguem-ne, acceptava que 
la divisió de partits judicials no s’havia fet tan mala-
ment, perquè s’havia tingut molt en compte el territori 
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i en particular els mercats, l’estructura de mercats. Per 
tant, una primera desdramatització del tema, perquè 
estem parlant d’organitzacions territorials que tenen 
matisos però que no són radicalment diferents. 

Aquesta seria una imatge de l’evolució dels partits ju-
dicials catalans, bàsicament constant durant segle i 
mig, fins a finals del franquisme, que hi ha una intensa 
supressió de jutjats; i ja després amb la democràcia i, 
en particular, amb la nova Llei de demarcació i plan-
tes judicials l’any 88, la creació de molts més partits 
judicials. De manera que en l’actualitat n’hi ha qua-
ranta-nou, i quan s’estableix que el partit judicial era 
la demarcació electoral de la diputació, tal com la co-
neixem ara, doncs, n’hi havia trenta. Per tant, ja s’ha 
dit abans, però insistir que la demarcació electoral no 
és la demarcació judicial.

Més concretament, per províncies. Doncs, en el cas de 
Barcelona, quan s’estableix la demarcació electoral, 
s’accepta que l’Hospitalet continuï sent demarcació, 
encara que en aquell moment no ho era; per tant, es fa 
una anomalia, es fa una excepció. Si em permeten pas-
sar al mapa de... (Pausa.) Aquest és el mapa de les cir-
cumscripcions electorals, perquè realment hi han co-
ses molt de matís que si no es veuen al mapa costa de 
fer-se’n càrrec. Quines discrepàncies s’observen res-
pecte a la divisió comarcal. La divisió comarcal és la 
que figura amb una línia més gruixuda, negra –a ban-
da de la provincial, que és evident. I els colors corres-
ponen a les circumscripcions electorals. De tal manera 
que pel que fa a la província de Barcelona, el Maresme 
està dividit en dues circumscripcions; la d’Arenys de 
Mar, a més a més, comprèn la rodalia de Sant Celoni. 
El Vallès Occidental està dividit en dues circumscrip-
cions, Terrassa i Sabadell, i el Baix Llobregat en dues 
circumscripcions, amb la particularitat que en la que 
hi ha el delta del Llobregat també hi és l’Hospitalet, 
malgrat, doncs, l’adscripció al Barcelonès.

Si fem una hipòtesi de translació de les circumscrip-
cions, diguem-ne, exjudicials –perquè ja no ho són, 
quedi clar–, a les comarques actuals, doncs, hi hauria 
una certa reducció, en el cas de la província de Bar-
celona, de catorze demarcacions a onze, i els canvis 
quant al nombre de diputats que pertocarien a cada 
circumscripció serien petits, eh? Baixaria una mica 
el conjunt del Maresme, perquè Sant Celoni passa al 
Vallès Oriental; pujaria el Vallès Oriental un dipu-
tat; Osona en baixaria un, i el Barcelonès en pujaria 
un, també. Com sempre, quan es canvia de circums-
cripció, hi han casos que ballen, això ho saben vostès 
perfectament, el nombre de diputats que pertoquen en 
funció dels quocients corresponents.

Pel cas de Girona, és la demarcació més estable en 
l’aspecte de les demarcacions judicials –ho tenim 
aquí–, de tal manera que les principals discrepàncies 
amb la divisió comarcal són que el Pla de l’Estany for-
ma part de la circumscripció electoral de Girona; el 
Ripollès, de la de Puigcerdà, i també la demarcació de 
Girona comprèn un sector a cavall de l’Alt Empordà i 
del Baix Empordà, de tal manera que fins i tot un re-
gidor de l’Escala, si no estic mal informat, forma part, 
és diputat de la Diputació de Girona per la circums-
cripció de Girona.

Anem a una altra província. Bé, dins de la Diputació 
de Girona, novament, els canvis, mínims. Aquesta in-
corporació de diversos pobles de l’Empordà a les res-
pectives comarques redundaria en un increment dels 
seus diputats: de quatre a cinc, en tots els casos. S’ha 
de fer lloc al Ripollès, i això també provoca que altres 
demarcacions –Gironès, Olot i Santa Coloma de Far-
ners– perdin un diputat. Però canvis, diguem-ne, de 
poca entitat.

Lleida és un cas especial que és normalment descone-
gut..., la seva circumstància, que és realment anòmala, 
perquè no és veritat que s’utilitzi el partit judicial tal 
com estava l’any 79 –ni 78–, sinó que per algun motiu 
desconegut, en el cas de Lleida es va continuar utilit-
zant la demarcació judicial que hi havia l’any 66, prè-
via a la supressió dels jutjats de Borges, de Solsona i 
de Sort. I, malgrat això, s’ha mantingut així.

Els canvis –potser primer amb el mapa corresponent– 
en aquest cas serien que l’Alta Ribagorça està dins de 
la demarcació de Tremp; que la Seu d’Urgell conté la 
meitat de la Cerdanya; que Solsona incorpora sectors 
d’altres comarques –Oliana de l’Alt Urgell, Ponts de 
la Noguera, els pobles del Llobregós de la Segarra–; 
la demarcació de Balaguer comprèn pobles amb força 
població del nord del Segrià –Alguaire, Almenar–, del 
nord del Pla d’Urgell –Agramunt de l’Urgell. Natural-
ment, el Pla d’Urgell no existeix com a demarcació, si-
nó que està repartida entre quatre altres demarcacions; 
Mollerussa, dins de Lleida. I l’Urgell tampoc no hi és, 
forma part majoritàriament de la demarcació electoral 
de la circumscripció de Cervera.

Els canvis en aquest cas impliquen passar de nou a 
dotze circumscripcions; s’ha de deixar novament es-
pai, doncs, a l’Alta Ribagorça, al Pla d’Urgell. Possi-
blement el Pla d’Urgell, doncs, en surt naturalment be-
neficiat amb un diputat. A més a més del que sembla 
lògic que li vingui des de Lleida, doncs, n’hi hauria un 
altre que podria obtenir de la demarcació de Balaguer, 
i això fa que Balaguer baixi de quatre a dos, que seria 
la més afectada perquè actualment té amplis sectors 
que no pertanyen a la seva comarca.

I, finalment, en el cas de Tarragona, doncs, estem da-
vant d’una província que és la que va patir una reduc-
ció de jutjats més important en els anys seixanta, a fi-
nals dels anys seixanta. I aquesta és la circumscripció 
electoral en el cas de Tarragona, sense excepcions. De 
manera que només hi ha cinc demarcacions: la Con-
ca de Barberà forma part de la de Valls; el Priorat i 
la major part de la Ribera d’Ebre, de la demarcació 
de Reus; la Terra Alta i el Montsià, de la demarcació de 
Tortosa, i molts pobles del Tarragonès resten dins de la 
circumscripció electoral del Vendrell.

Si es fes aquest canvi de circumscripció, doncs, pas-
sem..., doblar el nombre de comarques de cinc a deu 
vol dir que n’hi han d’altres que perden diputats, si in-
corporem el Priorat, que naturalment ha de tenir un 
diputat. I, en canvi, la demarcació del Vendrell baixa-
ria de quatre a tres.

Els faig observar que Catalunya no és l’única comu-
nitat que té una divisió comarcal oficial, aprovada. És 
l’única que la té al cent per cent i l’única que té aques-
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ta divisió com a ens local, però Aragó té una divisió 
comarcal en la qual només no està constituït el con-
sell comarcal de Saragossa, i Galícia té una divisió co-
marcal que no és un ens local, en absolut, però que és 
oficial; almenys, que jo sàpiga, no està derogada. 

Per tant, el que aquí es planteja, jo crec que no s’hauria 
de perdre de vista que no ens afecta només a nosaltres, 
sinó que pot ser una esmena de la LOREG que faci 
referència a aquelles comunitats que tinguin aprovada 
una divisió comarcal. Per tant, jo el que crec, d’acord 
amb les intervencions que he pogut escoltar anterior-
ment, que aquí hi ha..., doncs, que evidentment la pro-
posició aquesta s’hauria de reformular, s’hauria de 
desvincular de la qüestió de la vegueria totalment. Pe-
rò que és una proposta, al meu entendre, molt de lògi-
ca, molt sensata, molt necessària –molt necessària–, 
perquè fa intel·ligible, fa una mica més intel·ligible el 
sistema al ciutadà. Perquè vés a explicar-li a un ciuta-
dà del Pla d’Urgell, doncs, quina representació té a la 
Diputació de Lleida i en funció de quins set sous, eh?

Per tant, tot allò que faci el sistema més racional, més 
entenedor, em sembla positiu. I en aquest cas, a més, 
em sembla un tema tan menor, tan banal, que ningú 
s’esgarrifarà, eh?, diguem-ne, a Madrid, perquè es faci 
aquesta proposta. De la mateixa manera que no es van 
esgarrifar quan es va canviar un municipi de provín-
cia, i va passar de Castelló a València.

Llavors jo, doncs, potser amb un punt de gosadia, pro-
posaria que el que es proposés fos afegir un punt 4 a 
l’article 204 de la LOREG, conforme al fet que aque-
lles comunitats autònomes que tinguin un mapa co-
marcal oficial, als efectes d’aquesta llei electoral pu-
guin substituir el partit judicial per la comarca. S’ha 
observat, amb tota la raó, que hi ha comarques que 
estan a cavall de dues províncies. Jo això ho resol-
dria d’aquesta manera, eh?: indicant que si es tracta 
d’una part minoritària, per exemple, Gósol, que és del 
Berguedà però que pertany a la província de Lleida, 
doncs, que sigui, a efectes electorals, inclòs dins de la 
circumscripció, en aquest cas, de la Seu d’Urgell, que 
és la capital més propera.

En tercer lloc, hi ha una qüestió que pot amoïnar –que 
a mi m’amoïnaria–, que és fossilitzar, com està fossi-
litzat ara el mapa de demarcacions, aquestes judicials 
–que algunes són dels anys seixanta; altres dels setan-
ta, però algunes són dels anys seixanta–; doncs, pen-
sar que el mapa comarcal no pot evolucionar, no pot 
canviar.

Llavors, en l’actualitat, en les comarques catalanes ai-
xò no és un gran problema, eh?; potser en el cas de l’Al-
ta Ribagorça és una mica exagerat donar-li un diputat 
per la població que hi ha, però seria assumible. Però 
pensem, per exemple, si tant de bo algun dia s’accep-
ta que hi hagi la comarca del Moianès o la del Lluça-
nès, eh?, s’accepta la realitat, i la conseqüència és que 
hagin de tenir un diputat a la Diputació de Barcelona 
–si és que llavors encara la seva configuració territori-
al és la mateixa. Això jo crec que seria injust, perquè 
en realitat sembla que és de l’ordre del 15 per cent, la 
població del Moianès seria més o menys el 15 per cent 
de la que li pertocaria a una circumscripció de Barce-

lona –agafant el total de la població de Barcelona, di-
vidint-la per cinquanta-un escons. Doncs, seria exage-
rat. Per tant, caldria reservar als governs autonòmics 
la potestat en els parlaments d’assenyalar excepcions, 
no? Doncs, potser el Moianès i el Lluçanès formarien 
una circumscripció electoral totes dues juntes.

I pel que fa a l’aspecte de les juntes electorals, tam-
bé caldria tenir-ho observat. El que ha de ser és que 
siguin les juntes electorals de zona situades a les ca-
pitals de comarca que tinguin seu judicial. En reali-
tat, aquí també s’està incomplint la llei, la LOREG, 
perquè com que resulta que en el cas de Lleida hi ha 
circumscripcions electorals que no són jutjat, que no 
tenen jutjat, per tant, no poden tenir junta electoral 
de zona. Ara mirava aquí un enllaç a la pàgina web 
de la Diputació de Lleida, però, doncs, com que no hi 
ha la connexió en aquest moment, es pot comprovar 
després. El que es fa en aquest cas és simplement que 
la junta electoral de zona de Lleida té dues demarca-
cions, la que correspon a l’antic partit judicial de Bor-
ges, i la que correspon a l’antic partit judicial de Llei-
da. I igual en el cas de la Seu d’Urgell o en el cas de 
Tremp, eh? Doncs, fer exactament el mateix. És a dir, 
si es crea el Pla d’Urgell, doncs, la junta electoral de 
la zona de Lleida tindria tres demarcacions: la de les 
Garrigues, la del Segrià i la del Pla d’Urgell. 

Per tant –acabo–, jo crec que és una reforma modes-
ta però positiva i que no considero, a diferència dels 
meus predecessors en l’ús de la paraula, extemporània. 
Al contrari, jo crec que això s’havia d’haver aprovat 
l’any 87, per exemple, però que en aquell moment no 
es volia fer, perquè es considerava que això de la pro-
víncia, doncs, feia repulsió, no era una cosa nostra, eh? 
En canvi, jo crec que el que és positiu de la situació ac-
tual –que hi ha alguna cosa positiva– quant a l’organit-
zació territorial, és que cadascú accepta una miqueta 
el seu rol i es vol anar a una mateixa organització. És 
a dir, que no hi hagi l’organització territorial de l’Estat 
i l’organització territorial de Catalunya, i totes dues es 
donin l’esquena, sinó intentar la confluència, intentar 
tibar les províncies cap a l’àmbit de les vegueries, i ai-
xò crec que és el que es va voler fer en l’Estatut. 

Per tant, que en aquest aspecte petit es fes això, es ti-
bés de la circumscripció per fer-la conseqüent amb 
allò que existeix legalment en l’organització territorial 
de Catalunya, que és la comarca, jo no hi veig absolu-
tament cap problema.

La presidenta

Moltes gràcies. Suposo que no tindria inconvenient a 
deixar-nos la seva presentació? Em sembla que serà 
d’utilitat a les senyores i senyors diputats i, per tant, 
els la farem arribar.

Ara passaríem al torn dels portaveus dels diferents 
grups parlamentaris. Té la paraula la senyora Laia Bo-
net, en representació del Grup Parlamentari Socialista.

Laia Bonet Rull

Gràcies, presidenta. Només per agrair la intervenció. 
Jo crec que ha estat molt útil i, a més a més, ens ha 



Sèrie C - Núm. 265 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de març de 2012

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 20  28

ofert una perspectiva completament diferent de la que 
havíem abordat en les anteriors compareixences i això 
és més enriquidor. Un agraïment addicional si, a més 
a més, podem continuar treballant amb els materials 
que han servit de suport a la compareixença.

I només una puntualització respecte a aquesta qüestió 
de l’extemporaneïtat o no. Jo crec que més enllà que 
això, aquesta proposta que fa vostè avui, pogués ser 
aplicable ja des de fa molts anys o s’hauria pogut plan-
tejar des de fa molts anys, l’extemporaneïtat en el sen-
tit que l’hem plantejada nosaltres és en el sentit que te-
nim un debat obert, en el qual justament un dels temes 
que hi ha sobre la taula és quin és el paper que ha de 
tenir la comarca en el nostre mapa d’administracions. 

I, per tant, tenint en compte només aquesta premissa, 
doncs, és evident que decidir que dels partits judicials 
del 79..., que evidentment no són la solució a res; pro-
bablement tampoc, pel que hem pogut veure o pel que 
podem deduir de totes les intervencions, ho són els par-
tits judicials del 2012. Però tampoc d’aquí hem de con-
cloure que necessàriament llavors la comarca és la so-
lució. Aquesta seria una possibilitat –la que vostè ens 
ofereix– si efectivament la comarca persisteix de forma 
global en tot el territori de Catalunya com una adminis-
tració de caràcter territorial com ho ha estat històrica-
ment. Però no, en canvi, si s’anés a un model en el qual 
la comarca no acabés dibuixant-se com una adminis-
tració al costat dels ajuntaments o de les vegueries, o 
dels consells de vegueria, de caire territorial, i, per tant, 
necessàriament existent en tot el territori de Catalunya.

En aquest sentit, crec que val la pena que fem primer 
l’altre debat, o que tinguem clar cap a on volem anar 
en l’altre debat, i a partir d’aquí, aleshores sí, veure si 
aquesta és la proposta o la solució que així d’entrada 
sembla tenir en compte tots els problemes assenyalats 
en les intervencions anteriors. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora portaveu. Ara té la paraula la 
senyora María José Garcia Cuevas en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Sí, para agradecer al comparecien-
te, en la misma línea que decía la portavoz del PSC, 
el nivel de concreción y de conocimiento técnico que 
hay detrás de todo lo que nos ha explicado.

Yo creo que muchas veces se habla de las cosas pe-
ro no se toca de pies a tierra, de saber de lo que esta-
mos hablando. Yo creo usted nos ha hecho una visión 
de decir, bueno, todo esto, las implicaciones que tiene 
real mente en el territorio y de lo que estamos hablan-
do de verdad. En este sentido, agradezco muchísimo 
la concreción y, como ha dicho la portavoz del PSC, 
nuestro deseo de poder seguir contando con su cola-
boración y con sus conocimientos a la hora de avanzar 
en esta propuesta.

Muchas gracias.

La presidenta

Té la paraula el senyor Jaume Bosch en nom del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

Jaume Bosch i Mestres

Bé, òbviament, per començar donant les gràcies al pro-
fessor Burgueño. El professor Burgueño ja va participar 
activament a la comissió Roca, amb unes tasques que 
segurament hauríem de recordar de tant en tant, perquè 
després no es van aplicar, i després ha anat treballant 
en aquest aspecte. I, per tant, és un luxe poder-lo tenir 
aquí perquè em sembla que és una de les veus més re-
conegudes a Catalunya sobre aquests temes.

Ell em sembla que ha seguit una part de l’últim debat, 
no?, i, per tant, no reiteraré algunes de les coses que ja 
he dit, però sí que d’alguna manera m’apunto a dues 
coses. Una: la proposta que vostè ens ha fet lliga exac-
tament amb el caràcter del text dispositiu de la pro-
posició de llei, és a dir, un caràcter transitori; mentre 
les diputacions provincials estiguin, diguéssim, en el 
marc actual, i mentre el Parlament no reguli el futur 
dels consells de vegueries. Per tant, vostè situa aquest 
tema en allò que diu la part dispositiva i no tant, com 
deia jo abans, en l’exposició de motius, que fa més re-
ferència al consell de vegueries. I, per tant, jo insis-
teixo en el que he dit abans, que jo crec que –i més 
amb aquest enfocament que ara m’hi referiré– aquest 
Parlament faria bé de tenir a punt aquesta proposta en 
funció de com vagin les determinades negociacions 
que hi pugui haver amb el Govern de l’Estat.

El segon avantatge que veig a la proposta que ens ha 
fet el senyor Burgueño és que tots som conscients 
també de la dificultat que implica una negociació amb 
Madrid quan el que demanem és un tracte exclusiva-
ment centrat per a Catalunya i, per tant, una disposició 
addicional que d’alguna manera només reguli la reali-
tat catalana. Això, d’entrada, segurament ja desperta 
suspicàcies. I que amb els antecedents d’altres comu-
nitats autònomes que d’una manera o altra també te-
nen regulat el fet comarcal, un text com el que ell ens 
proposa té el clar avantatge, en el cas que el Parlament 
decidís avançar en aquesta línia, que fa una regulació 
que és aplicable a qualsevol comunitat autònoma, no 
solament que avui estigui organitzada en comarques, 
sinó qualsevol comunitat autònoma que decideixi en 
un futur organitzar-se en comarques –que també n’hi 
ha altres en què aquest tema ha estat debatut i tal. 

Per tant, jo crec que estarà molt bé que disposem del 
material, estarà molt bé que ho tinguem present. I és 
veritat que llavors, en aquest Parlament, haurem de 
decidir com regulem el tema de la presentació o no i 
en quin timing ho fem, en funció de com vagin avan-
çant les altres coses. Però jo insisteixo que tots vol-
dríem un altre model territorial, jo el primer –jo el 
primer–, però que en tot cas, en el període fins que 
hi arribem, substituir el partit judicial per la comar-
ca amb les precisions que ens ha fet el professor Bur-
gueño seria una millora en la línia una mica del que jo 
li plantejava al president de la Diputació de Barcelona 
en la primera intervenció. És a dir, si un dels proble-
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mes que tenim és l’allunyament de la ciutadania de les 
institucions i de l’activitat política, tot i que nosaltres 
voldríem un altre tipus de regulació de l’organització 
territorial, és més fàcil que la gent, que la ciutadania 
sàpiga com funciona l’elecció d’uns determinats dipu-
tats provincials si ho fa en el marc d’una comarca que 
en aquests moments és fàcilment identificable, que no 
pas en el marc d’un partit judicial que la immensa ma-
joria de la població no sap ni quin abast té. 

Per tant, jo crec que el professor Burgueño ens ha fet 
una proposta molt interessant que haurem de tenir 
present en els treballs d’aquest Parlament, i, per tant, 
li ho agraeixo.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor portaveu. Té la paraula el se-
nyor Marc Sanglas en nom del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, agrair al senyor Bur-
gueño la seva aportació, que la trobo molt interessant, 
sobretot perquè a diferència d’altres compareixents, 
sí que ha aprofundit; i, en tot cas, donem les gràcies 
també als altres compareixents, però ha entrat vostè 
més en la concreció del que significa i, per tant, amb 
unes aportacions molt clares i concretes d’una situa-
ció que és un problema. Vull dir que en això hi ha co-
incidit tothom: que la proposta que presentava aquest 
grup parlamentari era una bona proposta en el sentit 
d’acostar la ciutadania a les circumscrip cions electo-
rals; per tant, una millor identificació entre elector i 
electorat. Que, per tant, sortíem i trencàvem aquesta 
dinàmica d’uns partits judicials del 79 que, com bé 
vostè ens ha il·lustrat, n’hi ha alguns que no correspo-
nen ni a aquests partits judicials del 79, com en el cas 
de les Borges, i que, per tant, representen o són fruit 
d’una legislació preconstitucional, podríem dir, en al-
guns casos.

Coincideixo i li agraeixo molt que ens presenti un se-
guit d’alternatives que milloren clarament la proposta 
inicial feta per aquest grup parlamentari. Dóna solu-
ció a algunes de les problemàtiques que es plantegen, 
com és el tema de com solucionar el tema de les co-
marques que queden a cavall de dues províncies, i, 
per tant, doncs, facilita el text; la proposta també que 
vostè ens apuntava d’un mínim per establir també un 
partit judicial o una circumscripció electoral, més ben 
dit, a l’hora d’escollir diputats, que també ens sembla 
raonable.

En aquesta línia, jo el que sí que li volia preguntar, en 
aquest sentit d’identificar electorat amb elector, en el 
cas de l’àrea metropolitana de Barcelona –és a dir, on 
segurament l’àmbit comarcal queda menys identificat, 
on segurament la ciutadania no té tanta percepció de 
comarca, i, per tant, segurament el que és el Baix Llo-
bregat més tocant a la conurbació de Barcelona potser 
la identificació amb la comarca no és tan existent–, a 
vostè li sembla que mantenir una referència a les ac-

tuals circumscripcions comarcals seria positiu, o bé 
hauríem de tenir en compte i tenir la voluntat aques-
ta d’establir unes vinculacions o unes relacions asimè-
triques i, per tant, tenir en compte la realitat exacta 
del territori? Si valdria la pena que en l’àmbit de l’àrea 
metropolitana ens plantegéssim el tema de les comar-
ques o plantegéssim un tema de consellers o de ve-
guers metropolitans, per dir-ho d’alguna manera.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor portaveu. Ara té la paraula el 
senyor Lluís Corominas, en nom del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, presidenta. També per agrair la compareixen-
ça del professor Burgueño, que, com sempre, ha estat 
molt enriquidora. Agrair que ens hagi situat també a 
nivell estatal el tema d’Aragó, el tema de Galícia; su-
poso, també, la comarca d’El Bierzo, que també són 
comarcalistes els que no són prolleonesos, no? 

En tot cas, el que sí que de la reflexió..., nosaltres tam-
bé creiem que és possible i que és necessari, i que és 
més lògic el fet comarcal que no pas una altra cosa. 
I quan jo els deia als anteriors compareixents que no 
ens posaríem d’acord, no deia pas que no fos possible 
fer una proposta. En el que no ens posarem d’acord 
és si arribem al nivell de debat de si el prorrateig dels 
diputats, les circumscripcions convertides en districte 
amb diputats, al final és justa o no és justa amb l’ac-
tual població –amb la població de comarca, eh? Per 
què? Perquè hi han tantes opinions com càlculs elec-
torals que fem els respectius partits, que quan ens po-
sem a veure com quedaria jo amb una condició dife-
rent de la que és actualment, no ens posarem d’acord. 

Que és possible? Sí. S’ha demostrat. I que, a més a més, 
el fet de la comarca és molt més lògic que no pas el 
del partit judicial, també és així. En la línia que d eia 
el diputat Sanglas, en el debat de la gran Barcelona 
sempre hi ha que el fet comarcal queda disminuït, i 
també és un tema, doncs, a parlar de si aquí podríem 
mantenir..., perquè la proposta, per exemple, del Partit 
Socia lista respecte a la Llei electoral general, doncs, 
parla d’uns districtes diferents de les comarques –el 
doble vot, que en això coincidim. I, per tant, bé, aquí 
se suposa també que tot és opinable, i que en tot cas és 
més un tema d’acord polític que una altra cosa.

Bé, en tot cas, agrair com sempre que ens hagi enri-
quit. Fa anys que el tenim com a referent a nivell d’or-
ganització territorial, però jo li haig de demanar –si 
em permet la broma, presidenta, ara que acabarem les 
compareixences del matí– que no ens tregui la feina, 
perquè ara ja s’atreveix amb la part legislativa i ens 
porta els articles fets. I, per tant, limiti’s a fer de geò-
graf, senyor Burgueño, perquè nosaltres volem seguir 
fent de legisladors. (L’orador riu.)

Gràcies.
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La presidenta

És un, en fi, comentari que no devalua de cap manera, 
senyor Burgueño, el que estem fent, eh? (Rialles.) Té 
vostè la paraula, amb brevetat, si vol contestar. 

Jesús Burgueño i Rivero 

Té una fàcil resposta, sí, sí. Dic que té una fàcil res-
posta perquè el dia que els polítics no facin mapes, 
doncs, els geògrafs no intervindrem en les lleis. (Ria-
lles.)

La presidenta

Està molt bé, molt bé. Està molt bé.

Jesús Burgueño i Rivero 

I li agraeixo l’esment a El Bierzo, perquè familiarment 
hi estic vinculat, i per això dec ser sensible al tema co-
marcal, també per aquesta banda.

Doncs, jo el que veig és que això no és la llei electo-
ral de Catalunya ni part d’ella. És... Podem dir-ho de 
diverses maneres, potser una manera crua és dir un 
pedaç d’una legislació que no és la nostra, però que és 
un pedaç, que els pedaços fan que et puguis posar la 
jaqueta, no? Per tant, és útil –és útil–, no crec que pro-
voqués cap daltabaix la seva tramitació. És a dir, no 
ha de formar part de cap negociació dura amb el Go-
vern central de compensació. «Bé, però llavors ens ac-
cepteu això.» Escolta, això, si no ho accepten, doncs, 
malament. Vull dir, no cal perdre més temps per una 
cosa simple com aquesta.

Divisions comarcals: abans he assenyalat la de Galí-
cia, i podria assenyalar la de Catalunya en temps de la 
República. No hi havia ens locals, però la divisió co-
marcal era oficial. No hi havia consells comarcals, pe-
rò era oficial. Per tant, es pot utilitzar en el futur una 
demarcació comarcal sense que hi hagi consells co-
marcals, eh? O que hi hagi consells comarcals en una 
zona i en altres zones no. 

Jo m’apunto al fet que la regió metropolitana no tin-
gui consells comarcals, clarament. Això ho tinc bas-
tant clar. En altres parts de Catalunya n’hauríem de 
parlar, però en aquest cas... I, malgrat això, pot ser la 
circumscripció electoral igualment, perquè... També 
pot no ser-ho, si canviem la Llei comarcal i decidim 
que no existeixen aquestes comarques de la zona me-
tropolitana i que, en canvi, doncs, l’àrea metropolitana 
és com una gran comarca, també. Però de moment a la 
llei que tenim, comarcal, hi ha el Barcelonès, fins i tot 
hi ha el Baix Llobregat... Jo crec que la percepció de 
Baix Llobregat existeix, eh?, i que a efectes electorals 
no té cap problema que es mantingui. Perquè possible-
ment, almenys estadísticament, d’aquí a deu anys con-
tinuarem utilitzant comarques, encara que no hi hagi 
consells comarcals, però la unitat territorial l’haurem 
mantingut ni que sigui per utilitat estadística de fer 
les comparacions. De manera que no hi veig proble-
ma, que canviem les institucions de les comarques i, 
en canvi, que el mapa comarcal encara ens sigui d’uti-
litat. 

I crec que ràpidament he donat resposta a les princi-
pals qüestions que s’han plantejat. Agraeixo també els 
comentaris que m’han fet.

La presidenta

Moltes gràcies, eh? De debò, ha estat molt interessant. 
Forma part d’aquest gruix, ja ho sap, avui, de compa-
reixences al matí i a la tarda, de diferents experts. En 
la seva qualitat també de president del col·legi, faci ar-
ribar al col·legi l’agraïment.

I suspenem la sessió fins a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a les dues del migdia i sis minuts i es 
reprèn a les quatre de la tarda i tretze minuts.

La presidenta 

Reprendrem la sessió amb uns altres convidats de lu-
xe, eh?, en qualitat d’experts. Farem com hem fet a la 
sessió del matí, intervindran seguidament les quatre 
persones que ens acompanyen, que els donem la ben-
vinguda i l’agraïment. La seva compareixença va ser 
votada per tots els grups d’aquesta cambra. 

Vostès saben que el tema que ens ocupa avui és la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats de la modificació de la Llei orgànica del règim 
electoral general, eh? Per tant, aquest és el punt que 
ens ocupa. Aquest matí hem fet les compareixences 
dels quatre presidents de les diputacions i de persones, 
doncs, també expertes en aquests temes, que ens han 
acompanyat.

Compareixença
de Miquel Roca i Junyent amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general (tram. 353-00261/09)

Passaríem la paraula, primer, al senyor Miquel Roca 
i Junyent. Té vostè la paraula, si vol aquí o aquí, és 
igual. (Veus de fons.)

Miquel Roca i Junyent (advocat)

Bé, senyora presidenta i senyores i senyors diputats, 
moltes gràcies per la seva invitació, perquè sempre 
ser convidat per aquest Parlament a títol d’expert –del 
que sigui, encara que no tingui fonament– sempre fa il-
lusió. I, per tant, estic encantat.

És difícil apropar-nos al tema que se’ns proposa, al-
menys per part meva, sense dir: «És facultat plena 
d’aquest Parlament poder tramitar la iniciativa que 
cregui més pertinent i més convenient, i jo no sóc nin-
gú per desqualificar-la.» D’altra banda, sembla evident 
que la finalitat que es pugui proposar, o que en tot cas 
es percep de la lectura del text d’aquesta proposició, 
pugui ser, diríem, fàcilment compartida, en el sentit 
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de dir: podria ser una millor divisió als efectes elec-
torals el fet comarcal que el fet del partit judicial? Sí, 
entre altres raons perquè el partit judicial, per enten-
dre’ns, és una certa ficció sotmesa molt sovint a canvis 
provocats per la nova plantilla judicial, que molt so-
vint es toca, i en canvi, podríem atribuir al fet comar-
cal institucional una major estabilitat. Per tant, sembla 
que la conveniència d’un canvi d’aquest tipus podria 
venir plenament justificada.

Hi ha una altra qüestió que a nosaltres, almenys a mi, 
no em pertoca dir, però en tot cas puc apropar-m’hi 
molt. És a dir, és oportú fer un retoc puntual?, o seria 
bo contemplar aquesta qüestió en el marc d’una refor-
ma més global de l’organització territorial de Catalu-
nya? Jo m’inclinaria per aquesta segona visió, perquè 
sembla sensat –«sensat»..., em sembla incorrecte refe-
rir-s’hi–, semblaria prudent que no haguéssim de fer 
modificacions en la legislació orgànica del règim elec-
toral, diríem, parts per parts. 

O sigui, Catalunya té un repte plantejat, i jo crec que 
és una ambició que el Parlament ha manifestat retocar 
d’alguna manera o altra tot el seu tema de l’organit-
zació territorial. Quan aquesta organització territorial 
hagi pres cos legislatiu, semblaria que aquell moment 
seria el moment més idoni per poder traslladar a ni-
vell d’Estat, a nivell de les competències de les Corts 
Generals, les modificacions que siguin d’una manera, 
primer, necessàries, i d’altra banda que puguin tenir 
ja un caràcter de més estabilitat pel que fa relació a 
aquest tipus d’eleccions. 

Per tant, la proposta és, per entendre’ns, des d’un punt 
de vista de la meva opinió, correcta, encaixa perfecta-
ment dintre de les competències que han de resoldre 
constitucionalment les Corts Generals; es podria fer 
perfectament. Una altra qüestió és dir si seria conve-
nient poder-ho incorporar en una reforma de l’orga-
nització territorial de Catalunya que tingués una ma-
jor ambició i no es dediqués purament i simplement 
a unes qüestions puntuals, avançant-se a criteris que 
en aquest moment el Parlament encara no ha formulat. 

I jo acabo aquí la meva intervenció, perquè entre al-
tres raons a aquests temes de l’organització territori-
al m’hi acosto amb molta prudència, perquè un infor-
me que aquest Parlament em va encomanar ha estat 
una de les etapes més intenses (l’orador riu) de la me-
va vida política, perquè el vam viure amb molta ten-
sió perquè va provocar reaccions diverses. Però, per 
tant, m’hi acosto amb tota la prudència. Dic simple-
ment que em fa l’efecte, hi insisteixo, que seria bo que 
aquesta organització territorial fos en la seva globali-
tat la que condicionés com a subproducte, diríem, les 
modificacions que s’han d’introduir en el règim orgà-
nic de caràcter electoral. 

Moltes gràcies, senyora presidenta. 

Lògicament, em sotmeto..., després hi hauran les pre-
guntes que creguin convenients i...

La presidenta

Per descomptat, així serà. 

Compareixença
de Josep Mir, professor de dret administratiu 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general (tram. 353-00266/09)

Ara passaríem la paraula al senyor Josep Mir i Bagó, 
professor de dret administratiu de la Universitat Pom-
peu Fabra. 

Josep Mir i Bagó (professor de dret administratiu 
de la Universitat Pompeu Fabra)

Sí, molt bé, moltes gràcies, presidenta. Em sumo do-
blement a les paraules del senyor Roca; en primer lloc, 
per agrair l’alta consideració que m’han fet els grups 
en citar-me en aquesta reunió, que agraeixo, i des-
prés també per entendre, com entén ell i compartei-
xo plenament, el fet que aquesta, probablement, és una 
qüestió menor en certa manera. No dic que no sigui 
important, però en comparació amb el paquet de l’or-
ganització territorial i en l’adequació conseqüent del 
règim electoral... Penso que seria una qüestió proba-
blement secundària respecte a la definició primera de 
dir, doncs, exactament com volem que siguin les ve-
gueries, com volem que sigui l’organització territorial 
en general, no? I després, o juntament amb aquest pa-
quet general, hi hauria això. Per descomptat, també es-
tic d’acord amb el que acaba de dir el senyor Roca: que 
no qüestiono en absolut la legitimitat i la competència 
d’aquesta cambra per tirar endavant aquesta iniciativa. 

A veure, hi ha una afirmació en l’exposició de mo-
tius que penso que després de la sentència del Tribu-
nal Constitucional sobre l’Estatut hem com a mínim 
de qüestionar una mica, que és dir: aquesta iniciativa 
és necessària per establir una organització territorial 
en vegueries? Doncs, no ho sabem, perquè com que 
el Tribunal Constitucional ha dit que per ser adequats 
a la Constitució els preceptes de l’Estatut que regu-
len l’organització territorial o bé les vegueries han de 
coincidir amb les actuals províncies, o bé han de ser 
una cosa diferent de les diputacions... Si les vegueries 
han de coincidir amb les actuals províncies i canviar 
només en qüestió de nom, aquest és un tema proba-
blement innecessari. Innecessari per fer efectiva l’or-
ganització en vegueries, potser necessari per a altres 
finalitats, però per plasmar una organització en vegue-
ries esdevindria per tant innecessari. O sigui, vull dir 
que en funció de quin sigui el model d’organització 
territorial, veurem si realment és important, és neces-
sària o no, aquesta iniciativa. 

A part d’això, jo voldria assenyalar un parell de pro-
blemes que em planteja aquesta iniciativa –d’ordre 
molt pràctic, eh?–, perquè si es volgués tirar endavant, 
com a mínim es polissin. N’hi ha un, i és que –su-
poso..., no ho sé, probablement el reitero ja, no?, però 
per si un cas no m’estaré de comentar-lo– hi ha co-
marques que estan a cavall de més d’una província, 
eh? En alguns casos de forma molt evident, com el 
cas de la Cerdanya; en altres casos, més parcials. És 
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clar, el partit judicial de Puigcerdà a on l’adjudiquem? 
Si volem que coincideixi amb la Cerdanya, llavors hi 
hauria d’haver una modificació del mapa provincial, a 
més a més, que és una modificació de més calat que 
aquesta. Per mi és un problema pràctic. I passa, aquest 
problema, no només a la Cerdanya; vull dir, també en-
tre Osona i el Vallès Oriental, probablement, i en al-
gun altre cas, no? 

I després hi ha un altre problema, també. El text dis-
positiu diu que, acaba dient que «quan es fa referèn-
cia a òrgans judicials del cap del partit judicial, caldrà 
entendre que la referència és als òrgans judicials que 
tenen la seva seu a la capital de la comarca». Tenim 
moltes comarques que no tenen partit judicial, i per 
tant no tenen òrgans judicials a la seva capital. Què fa-
rem, en aquests casos? Per tant, són la transformació 
pura i simple de partits judicials, o substitució millor 
dit dels partits judicials per les comarques. 

A part de les consideracions de caràcter general que 
comentàvem abans, també té aquestes –com a mínim, 
aquestes– qüestions d’ordre pràctic que no haurien de 
desconèixer, i que en qualsevol cas plantegen, doncs, 
no ho sé, un estudi més detallat, no?, i que... Bé, res 
més. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Mir. 

Compareixença
de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor 
de ciència política i de l’Administració de la 
Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general (tram. 353-00259/09)

Té la paraula el senyor Josep Maria Reniu i Vilamala, 
professor de ciència política i de l’Administració de la 
Universitat de Barcelona. 

Josep Maria Reniu i Vilamala (professor 
de ciència política i de l’Administració 
de la Universitat de Barcelona)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, agrair, òbviament, aquesta invitació a com-
parèixer en aquesta comissió, i demostrar que m’em-
barga l’honor d’estar en una taula amb mestres com 
els presents, d’aquesta qualitat intel·lectual. 

Des del meu punt de vista, jo considero..., m’he ce-
nyit o vull cenyir la meva intervenció estrictament a la 
proposta normativa; entenc que seria pertinent, per di-
ferents motius que passaria a detallar de manera molt 
breu. 

En primer lloc, el que en podríem dir l’actualització 
o la posada al dia que suposa la proposta, si de la lec-

tura de la LOREG en qüestió se’n desprèn que les re-
ferències als partits judicials que seran utilitzades per 
delimitar la distribució dels diputats provincials es fo-
namenten en la planta judicial inicial o vigent el 1979. 
Per tant, encara en la LOREG hi ha aquesta referència 
ancorada, doncs, a l’últim quart del segle passat. Un 
dels arguments seria, per tant, començar a delimitar 
la nova estructura del segle xxi i no pas d’aquest se-
gle xx. Òbviament, té sentit l’establiment de la pro-
posta en tant que hi ha hagut canvis en el nombre, en 
la composició de cadascun dels partits judicials des 
d’aleshores fins ençà. Per tant, podríem dir que ha per-
dut en certa manera la vinculació del partit judicial 
com a circumscripció amb la institució per a la qual 
s’estableix i per a la qual proveirà els diputats. 

Un segon àmbit seria el que en podríem dir la millo-
ra en la definició de la circumscripció, en aquest cas 
la substitució del partit judicial per la comarca. Si bé 
en el cas dels partits judicials i la diputació provin cial 
estem parlant d’un òrgan de representació indirecta, 
no és menys cert també que és extremadament relle-
vant quines són les característiques de les circumscrip-
cions que es vincularan a una determinada institució. 
Així, a banda d’aquesta mancança que posàvem en re-
lleu anteriorment d’aquesta posada al dia, d’aquesta 
actua lització –anteriorment–, i deixant de banda pro-
blemàtiques, com s’apuntava anteriorment, d’adscrip-
ció de determinats municipis a determinades comar-
ques o inclús –en el cas de la Cerdanya és evident, la 
part oriental i la part occidental– en àmbits totalment 
diferents, l’actual planta d’aquests partits judicials no 
presenta, al meu entendre, no sé si dir cap vincle o al-
menys vincles molt minsos amb la prestació de serveis 
pròpia que es deriva de la institució per a la qual inten-
ten regular la composició. 

Un tercer element –que aquí sí que seria una reflexió 
potser una mica més enllà, o més crítica– que tampoc 
m’acaba de quedar clar de l’exposició de motius ni la 
proposta de text normatiu, seria el que en podríem dir 
la millora del procés o de la gestió del procés elec-
toral. Per bé que la proposta està delimitada al partit 
judicial com a determinació de l’àmbit per a l’elecció 
dels diputats provincials, podríem entendre que deri-
varia en una millora del procés, perquè jo entenc que 
aquesta proposta també afectaria el que s’estableix en 
l’article 8.6 de la LOREG, que és, per tant, la delimi-
tació de les juntes electorals de zona, no només ate-
nent el text normatiu proposat. Si es realitza aquell 
canvi en tots aquells apartats on s’indiqui «partit judi-
cial» per «comarca», amb l’afegitó, doncs, dels òrgans 
judicials cada cap de comarca, parlaríem també d’una 
substitució o d’una modificació per al cas català de les 
juntes, del nombre i l’abast de les juntes electorals de 
zona; estaríem passant dels quaranta-nou partits judi-
cials existents, òbviament en aquest cas, a quaranta-
una comarques.

Un quart element va molt vinculat al que s’ha dit abans 
tant pel doctor Mir com pel doctor Roca i Junyent, i 
no m’estendré massa en ell, però que seria la futura o 
l’adequació a la futura organització territorial de Cata-
lunya. No vull entrar en si és el moment o no, però sí 
com a mínim és evident que la figura dels partits judi-
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cials, almenys des del meu punt de vista, no encaixa 
en la pretesa organització, futura organització territo-
rial de Catalunya. Es podrien tindre presents, a més, 
les possibilitats que es poden desprendre al 141.2 de la 
Constitució, amb els exemples dels cabildos insulars, 
de les organitzacions forals en el cas navarrès o altres 
possibilitats també, com a encaix o com a debat entre 
vegueries i substitució de les diputacions.

Finalment, l’última qüestió que em sembla que pot ser 
rellevant és el que anomenava «simplicitat concep-
tual» –o pedagògica inclús, si volen vostès. Cal tindre 
present un argument que pot semblar poc rellevant, 
però que en la meva opinió és extremadament impor-
tant: la senzillesa i la simplicitat. Vull fer referència a 
la dificultat de comprensió pel ciutadà, eh?, pel ciuta-
dà normal, del concepte i de les implicacions que té 
aquest concepte de la figura del partit judicial. A la 
complicació d’entendre un procés electoral que esco-
llirà un òrgan de representació indirecta com és el cas 
de les diputacions provincials, s’hi afegeix l’escassa, 
per no dir nul·la, visibilitat d’aquesta circumscripció, 
en contraposició a la clara referència que suposaria la 
comarca en l’imaginari individual i col·lectiu dels ciu-
tadans. 

Finalment, només volia aprofitar per posar de mani-
fest una consideració tangencial, que a més entenc que 
és fora de la proposta, però que volia deixar-ne cons-
tància, que és que també fóra adient que aquesta cam-
bra reprengués els treballs per a l’elaboració i l’apro-
vació de la llei electoral catalana. Seria una veritable 
pedra de toc en tot l’edifici institucional del nostre au-
togovern. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, molt amable. 

Compareixença
de Jaume Magre Ferran, director 
de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general (tram. 353-00263/09)

Ara té la paraula el senyor Jaume Magre i Ferran, di-
rector de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Au-
tonòmics i Locals.

Jaume Magre Ferran (director de la Fundació 
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals)

Bé, gràcies, senyora presidenta. Jo portaré la contrà-
ria a la resta dels membres de la Mesa. Jo no crec que 
sigui una bona proposta per tres motius. Primer per-
què..., per un tema d’oportunitat; segon, perquè tècni-
cament no em sembla correcta, i, tercer, perquè de ca-
ra al futur tampoc em sembla la millor opció. No és 

un tema menor, eh?, el de la coherència del traçat de 
les circumscripcions en unes eleccions, i lògicament 
del prorrateig, per determinar posteriorment la legiti-
mitat d’un sistema. Per tant, no és un tema menor, re-
fer les circumscripcions d’un sistema electoral. 

Clar, si agafem el partit judicial com a circumscripció, 
els problemes conceptuals i de prorrateig que repre-
senta són elevadíssims. Per tant, en un principi haurí-
em de pensar que la proposta és correcta, perquè con-
ceptualment la dimensió territorial d’unes eleccions, 
la circumscripció, ha de tenir un lligam social i demo-
gràfic en el territori, cosa que el partit judicial no té, i, 
per tant, semblaria en un principi que amb la comarca 
en podríem arribar a guanyar. 

En segon lloc, el prorrateig que es realitza en els par-
tits judicials fa impossible que la proporcionalitat 
existeixi en aquest tipus d’eleccions, encara que siguin 
de segon ordre. Pensin vostès que a Catalunya hi han 
onze partits judicials que elegeixen un únic diputat, i 
n’existeixen cinc que n’elegeixen dos, eh? Només en 
dos casos s’elegeixen més de nou diputats, i si hi ha al-
guna regla sòlida a l’estudi dels sistemes electorals és 
que només a partir dels nou diputats la proporcionali-
tat és possible. 

Per tant, ens trobaríem amb un sistema, el dels par-
tits judicials, que impossibilita, pel prorrateig, la pro-
porcionalitat del sistema, amb una sobrerepresentació 
i subrepresentació dels partits aclaparadora. Arriben a 
quedar sobrerepresentats en segons quines zones del 
territori de l’Estat espanyol amb un 24 per cent. Ca-
talunya és, des de 1995, la zona del territori en la qual 
la sobrerepresentació i subrepresentació, és a dir, la 
distorsió dels resultats, és més elevada, seguida de..., 
parlo sempre de comunitats pluriprovincials de règim 
comú, eh? I la seguirien posteriorment Andalusia i el 
País Valencià. És a dir, totes aquelles zones del territo-
ri espanyol que tenen un sistema de partits propi veuen 
incrementada moltíssim aquesta desproporcionalitat. 

Per tant, en un principi, hauríem de creure que –ho 
repeteixo– el canvi de circumscripció del partit judi-
cial hauria de ser bo. A més a més, aquesta despro-
porció fa que l’índex de concentració, és a dir, la su-
ma dels dos partits més grans, sobrepassi el 80 per cent 
dels vots, i deixa absolutament en la més pura inanició 
els partits de caràcter independent, que en les elecci-
ons locals tenen una importància decisiva. El movi-
ment de les CUP, per exemple, importantíssim, crec, a 
Catalunya, i amb un futur crec que molt prometedor, 
desapareixerien del mapa, eh?

Bé, què passaria si agaféssim com a circumscripció la 
comarca? Bé, doncs, aquesta nit m’he dedicat a fer els 
números. M’he hagut d’inventar un prorrateig, que jo 
crec que el podríem afinar bastant més, però el que he 
fet és assignar un escó per circumscripció i la resta, els 
vuitanta, proporcionals a la població. Doncs, bé, el que 
resulta és que empitjorem. Empitjorem i ens trobem 
que en nou comarques s’elegiria només un represen-
tant, i en disset se’n representarien, se n’elegirien dos. 
Amb més de nou diputats en trobaríem només una. 

Per tant, empitjorarien un 50 per cent més o menys 
de circumscripcions absolutament majoritàries. Ho 
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faig per ser generós, i només compto com a majori-
tàries les d’un i dos diputats, quan en realitat hauríem 
de comptar fins a les nou. Però, vaja, per ser generós... 
I, en canvi, aquí augmentaria a més d’un 60. Per tant, 
quant a tècnicament i quant a la idea de proporciona-
litat, això és una distorsió completa, i innecessària per 
altra banda. 

Per contra, si agaféssim la província com a circums-
cripció, la situació milloraria moltíssim en termes de 
proporcionalitat, fins a l’extrem que la suma dels dos 
principals partits, Convergència i Partit Socialista, no-
més abastaria el 63 per cent dels vots. 

Una acotació que m’ha sorprès: canviant de circum-
scripció de partit provincial a comarca, l’únic partit 
que en surt guanyador és Esquerra Republicana. La 
resta, perden tots representació, eh? Només Esquer-
ra Republicana, d’una manera bastant evident, seria 
la que trauria millors resultats, vaja. Per tant, tècni-
cament no em sembla un bon canvi, vaja; més enllà 
que és veritat que territorialment tindria una base molt 
més sòlida. 

En segon lloc, de cara al futur, tinc la por que d’aques-
ta manera convertirien i petrificarien la comarca com 
a circumscripció d’una futura vegueria –que és el que 
tots esperem, les vegueries–, i crec que seria una mala 
idea. Crec que hauríem de tendir –l’informe Roca en 
aquest sentit obre la porta– que pogués ser la circums-
cripció veguerial tota ella sense circumscripcions in-
ternes. Crec que és un error la partició quan del que 
estem parlant és ja de zones del territori; no cal dividir 
més, perquè és una representació exacta del territori, i 
d’aquesta manera fossilitzaríem la comarca com a cir-
cumscripció d’unes futures vegueries –ho repeteixo–, 
cosa que no em semblaria sensata.

I en tercer lloc, com a oportunitat. El tema del sistema 
electoral a Espanya, a l’Estat espanyol, està obert. No 
crec que tingui cap tipus de possibilitat aquesta pro-
posta a Madrid, perquè la resta de grups s’aixecarien 
en armes i bagatges perquè la reforma de la llei fos 
amb molta més profunditat. 

Per tant, en un principi, jo no crec que hi hagin massa 
arguments per donar suport a la proposta. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Conclòs el torn inicial d’intervencions, 
ara passaríem la paraula als diferents portaveus dels 
grups parlamentaris. Té la paraula la senyora Laia Bo-
net en nom del Grup Parlamentari Socialista. 

Laia Bonet Rull 

Gràcies, presidenta. D’entrada, per agrair les interven-
cions dels quatre compareixents. Crec que han estat 
molt útils i que, a més a més, ens han aportat, després 
de les intervencions d’aquest matí, més llum respecte 
als pros i als contres, les virtuts i els defectes d’aques-
ta proposició de llei, i crec que la nostra intervenció, 
en tot cas la del nostre grup parlamentari, també ha 
d’anar enfocada a donar-los a conèixer quina és la po-

sició que s’ha manifestat per part del nostre grup par-
lamentari respecte a la tramitació d’aquesta iniciativa. 
Sobretot perquè arriba en un moment en el qual ja ens 
podem imaginar, perquè tots n’hem sentit parlar, que 
aquest debat no s’ha plantejat només amb aquesta ini-
ciativa, sinó que és un debat que està obert en altres 
fronts, diguem-ho així, o amb altres qüestions, més 
enllà d’aquesta qüestió puntual que aborda la proposi-
ció de llei que avui debatem.

Doncs, bé, el nostre grup parlamentari es va posicio-
nar, en el moment que es va plantejar la possibili-
tat de tramitar aquesta proposició de llei, en contra. 
En contra no només o no pel fet, amb tota claredat, 
que s’abordés aquest tema –no teníem res en contra 
d’abordar el debat sobre quina hauria de ser la circum-
scripció electoral de cara a les vegueries, és un debat 
que en un moment o altre s’ha d’abordar en aques-
ta cambra–, sinó en contra del moment en el qual es 
plantejava. Enteníem que no és el moment oportú, so-
bretot quan justament hi ha un debat més obert, que 
necessàriament entenem que ha de ser previ, quelcom 
–crec– que amb molta coincidència s’ha subratllat al 
llarg d’aquestes intervencions i de les del matí. Aquest 
debat, imprescindiblement de caràcter previ, és el de 
la Llei de governs locals. I n’hi ha un altre que podria 
ser també de caràcter previ, en funció de com s’inter-
pretés la relació que hi ha entre la vegueria i la provín-
cia, també després de la sentència del Tribunal Cons-
titucional –que en feia esment el professor Mir en la 
seva intervenció.

Jo crec que el necessàriament previ és el de governs 
locals, com deia, i aquí aquest debat ha de servir per 
fixar quin és el mapa d’administracions o el mapa de 
l’organització territorial del nostre país, que és un ma-
pa que necessàriament té a veure amb la definició de 
les funcions que volem que tingui cada una de les pe-
ces en aquest mapa; i que a partir d’aquesta definició 
de les funcions –i no només de les administracions que 
s’han de fixar amb caràcter necessari o no, i per tant de 
la consolidació o no de la comarca en aquest mapa–, 
necessàriament ens haurà de portar a abordar quin és 
el règim electoral o quines són les característiques i el 
funcionament de cada una d’elles. I això necessària-
ment ha de ser previ. I també comparteixo, com s’ha 
dit ja al matí, que s’ha de fer amb el màxim consens 
possible, perquè ha de ser un mapa estable i de futur. 

I l’altre debat és, que també ha sortit indirectament, 
el de la llei electoral. Per què? És cert que tal com es-
tà configurat el règim electoral del consell de vegue-
ria en l’Estatut –en l’Estatut–, hem de pensar que com 
a entitat local garantida constitucionalment, que és la 
referència que en fa l’Estatut, aquesta és una compe-
tència de l’Estat –i això també semblaria indicar el 
promotor d’aquesta iniciativa quan ho configura com 
una reforma de la LOREG. Però el que és clar és que 
més enllà del dibuix que es fa sobre la circumscripció 
en altres temes a plantejar..., i en tot cas també hi ha 
un tema més important a plantejar, que és que encara 
que se situï en la LOREG s’ha de veure si el que es 
vol és un reconeixement del règim singular o no en 
la LOREG, només pel que fa a la circumscripció sí 
o no, amb un mapa simètric o asimètric. Hi han mol-
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tes altres qüestions més enllà de la que s’apunta aquí; 
i, per tant, crec que també fins i tot el debat sobre la 
llei electoral afecta, encara que sigui tangencialment, 
el debat que avui tenim en aquesta sala. 

Per tant, nosaltres estem d’acord que hi ha massa co-
ses obertes abans de tocar un tema com aquest, i que 
avançar en la tramitació d’una proposició de llei que 
defineix una de les possibilitats, però que d’aques-
ta manera acaba condicionant o podria acabar condi-
cionant –diria– no només el mapa d’administracions 
–que és un mapa a definir prèviament, com deia–, sinó 
també, crec que sense cap mena de dubte, l’èxit de la 
mateixa tramitació d’aquesta proposició de llei –que 
sens dubte crec que va al fracàs si arriba al Congrés sen-
se haver dibuixat la resta de qüestions–..., doncs, crec 
que necessàriament això obligaria d’alguna manera, i 
aquesta és la nostra posició, a tenir aquest debat i a en-
trar en el detall de les qüestions que avui s’han plan-
tejat en un moment posterior a la definició del mapa, 
sense cap mena de dubte. 

En tot cas, és evident que de les aportacions que s’han 
fet avui aquí en prenem nota, i que hi haurem d’entrar; 
nosaltres treballarem en tot cas per fer-ho així. I hi 
haurem d’entrar en el moment oportú per garantir que 
les iniciatives que surtin d’aquesta cambra puguin te-
nir alguna perspectiva d’èxit més que la que crec que 
té a hores d’ara aquesta que discutim avui. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Ara té la paraula la senyora María Jo-
sé Garcia Cuevas, en nom del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

María José Garcia Cuevas 

Gracias. Gracias, presidenta. En primer lugar, agra-
decer las comparecencias, fundamentalmente por su 
sensatez, desde el punto de vista de este grupo. Esta-
mos totalmente de acuerdo en que es una propuesta 
que requiere mayor reflexión y además que toca ám-
bitos que trascienden a la propia propuesta, y efectiva-
mente ni está suficientemente reflexionado ni justifica-
do, sobre todo como nos ha ilustrado el señor Magre 
en su intervención. 

A mí me ha gustado el que estas comparecencias han 
recogido una preocupación que tiene el Grupo Popular, 
y es que aquí se están mezclando muchas cosas. Todo 
esto depende de la organización territorial que decida 
la Generalitat, porque aquí se están mezclando la or-
ganización territorial del Estado con la organización 
territorial de la Generalitat. El Estado tiene competen-
cia y derecho constitucional a organizarse territorial-
mente en provincias y en diputaciones como órgano de 
gobierno, y la Generalitat tiene derecho y competen-
cias para organizarse en veguerías o como las quiera 
llamar, con sus consells de vegueria correspondientes. 
Y se están mezclando estos dos ámbitos y esto indu-
ce a confusión, lamentablemente incluso en el ámbito 
legislativo, pero fundamentalmente para el ciudadano.

Por eso el Partido Popular se ha opuesto a la tramita-
ción de esta ley y entiende –y eso ya es una postura, a 

ver, desde la humilde posición de los dieciocho dipu-
tados que tenemos en este Parlamento– que no es el 
momento de que la Generalitat despliegue un nuevo 
nivel administrativo, que sería desplegar el concepto 
de la veguería como organización territorial de la Ge-
neralitat bajo el ámbito de control de la Generalitat. 

Por tanto, estamos de acuerdo con lo que aquí se ha 
dicho, estamos de acuerdo en las referencias a la sen-
tencia del Tribunal Constitucional. A mí siempre me 
acusan de que hago referencia a la sentencia, pero es 
que claro, las cosas se tienen que hacer de acuerdo con 
la ley, y más en los parlamentos –quizá con más moti-
vos. Y la sentencia clarificó, a la vista de la pretensión 
evidente que tenía el Estatut del 2006 de sustituir la 
Administración territorial del Estado por la Adminis-
tración territorial de la Generalitat, más allá del cam-
bio de nombre, que aquí había dos ámbitos que tienen 
que convivir y que se tienen que mantener: la organi-
zación territorial del Estado con sus provincias, y la 
organización territorial de la Generalitat. Y que si la 
Generalitat no quiere hacer un despliegue adicional, 
sería simplemente que las provincias se pasen a lla-
mar «veguerías». Eso sería constitucional, pero no es-
taría dentro del ámbito de control ni de responsabili-
dad de la Generalitat, de las comunidades autónomas.

Por tanto, agradezco que los comparecientes hayan 
ilustrado este punto en el que a veces, pues, este grupo 
se queda solo clarificando, porque la realidad hay que 
verla como es. Sobre todo, entendemos que para ha-
cer las cosas de acuerdo con la legalidad vigente, por-
que el marco jurídico que tenemos es el que tenemos. 
Como siempre decimos, el marco jurídico se puede 
cambiar, pero en tanto no se cambia, la Constitución 
que tenemos vigente es la que es y el único tribunal que 
está legalmente capacitado para hacer una interpreta-
ción válida –jurídicamente hablando, por supuesto to-
do el mundo puede tener su opinión personal–, pues es 
el Tribunal Constitucional.

Muy agradecido este grupo parlamentario, y agra-
dezco mucho su comparecencia en este Parlament. 

Gracias. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyora portaveu. Ara té la paraula el 
senyor Josep Vendrell, en nom del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Moltes gràcies. També donar la benvinguda als com-
pareixents i agrair les seves intervencions. Si hagués-
sim de fer una síntesi, no?, de les quatre interven cions 
amb diferents matisos, jo diria que potser estan mar-
cades, amb accents diferents, per un poc entusiasme 
–en diria jo, si ho haguéssim de definir d’alguna ma-
nera– i un cert escepticisme, que no sé si en algun cas 
és de caràcter més tècnic o jurídic, o és de viabilitat 
política, no?, que seria una altra qüestió a plantejar, 
atès l’actual escenari polític que tenim en aquests mo-
ments a les Corts Generals. 
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Jo crec que és veritat, que és cert, no?, que el que és el 
tema electoral és un tema concret i puntual, i que cal 
veure el conjunt: quin és el marc global del disseny 
territorial de l’organització territorial de Catalunya. Jo 
crec que això és evident; i crec que hi tenim debats 
pendents, interrogants, no d’ara, sinó de fa temps, com 
és la Llei de governs locals, que ha de donar contingut 
i que ha de modernitzar el conjunt de l’entramat ins-
titucional local, que ha de veure quin és el paper dels 
municipis, dels consells comarcals; i que és un debat 
molt important, aquest que tenim. I l’eterna, per dir-ho 
d’alguna manera, llei electoral de Catalunya, que tam-
bé està lligada amb això, no? 

Jo crec que és cert que el projecte de llei planteja una 
qüestió puntual i que no podem deixar de tractar ni de 
pensar en el marc global. Però també és veritat que su-
posaria, que seria un element d’avenç puntual i de mo-
dernització d’una situació que jo crec que ara és un 
anacronisme, no? Jo crec que hi ha molts elements del 
nostre marc territorial que són anacrònics des del punt 
de vista d’una administració moderna, que són anacrò-
nics des de la perspectiva de la realitat territorial social 
i política de Catalunya; però el més important, que són 
anacrònics per als mateixos ciutadans, no? És a dir, jo 
crec que uns partits judicials que ja sabem que són un 
mecanisme d’elecció indirecta, de l’any 79, que ningú 
sap ben bé quins són, que pràcticament només s’utilit-
zen per a això, que com un dels –em sembla que era el 
senyor Reniu, no?, ho deia–..., que no tenen a veure amb 
la prestació de serveis que fan les mateixes diputacions, 
doncs, això és un anacronisme que resulta incompren-
sible per a la immensa majoria de la ciutadania, i que 
cal adequar o que caldria adequar a la realitat.

Cal veure, això sí, el moment polític oportú, perquè 
jo crec que amb aquest tema, per dir-ho planerament, 
potser hem de córrer el risc de no cremar-ho massa, 
no? És un tema que hi hem donat voltes, que és un 
tema complex, que és difícil. Nosaltres estem d’acord 
amb el que es planteja a la llei, perquè suposaria un 
pas endavant en la línia d’aquesta modernització i 
d’adequació a la realitat del mateix país, en un marc 
molt més reconeixible com són les comarques. Sí que 
cal ser prudent en com ho gestionem i en el moment 
en què això es decideix portar a Madrid, i si és possi-
ble que puguem anar avançant en els altres camps que 
els deia jo aquí al principi. 

En qualsevol cas, les seves aportacions ens han de fer 
reflexionar, totes elles, sobre el contingut de la llei i 
sobre la gestió i tramitació que en fem. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Senyor Marc Sanglas, ara en nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, té vostè la paraula. 

Marc Sanglas i Alcantarilla 

Sí, gràcies, presidenta. En tot cas, agrair als comparei-
xents la seva presència i les seves aportacions, que enri-
queixen el debat. En definitiva, és el que buscava aquest 

grup parlamentari en el moment de presentar aquesta 
proposta. 

Aquesta proposta es va presentar ara aproximadament 
fa un any al registre del Parlament amb una vocació 
inicial, que era un cert desenvolupament de la Llei 
30/2010, que era la Llei de vegueries. I, per tant, vam 
presentar dues propostes en aquest sentit: una, de la 
modificació dels límits provincials, i una altra que era 
la modificació dels partits judicials o de la circums-
cripció dels partits judicials, entenent que eren uns 
mandats que ens venien per fer aplicable la Llei de ve-
gueries.

Des d’allà fins aquí, i per tant aquest darrer any, ha 
plogut bastant. El nostre intent, la nostra voluntat era 
també de posar el debat de l’organització territorial, 
el debat dels ens locals, també sobre la taula. El Go-
vern en aquests moments es compromet..., ha comen-
çat a treballar en una comissió per fer possible una 
nova Llei de governs locals, de la qual cosa ens n’ale-
grem. Ens n’alegrem i ens preocupa al mateix temps, 
perquè veient quines són les circumstàncies i veient 
en aquests moments la tendència que hi ha al Govern 
de l’Estat amb l’excusa de la crisi econòmica, comen-
ça a donar la sensació que estem entrant en un procés 
de recentralització de moltes de les competències dels 
ens locals i dels ens autonòmics –com diuen des de 
l’Estat. Per tant, preocupació. 

Entenem que ha de ser un avenç sobretot en l’àmbit 
del finançament local, i per tant, volíem aportar també 
un granet més de sorra. Cert és, i això queda consta-
tat amb la mateixa proposta, que de les dues propos-
tes que vam portar, una va caure pel camí –és a dir, 
que no va passar el tràmit de l’esmena a la totalitat– i 
aquesta va continuar. Però, si em permeten la compa-
rativa, no deixa de ser una gota dins d’un oceà, i que 
per tant segurament, doncs, afecta poc. Afecta poc, 
però nosaltres sí..., perquè és important, perquè hi ha 
un element de radicalitat democràtica. Els partits ju-
dicials del 79..., que en alguns casos ja ens ha il·lustrat 
aquest dematí algun altre dels compareixents, ja no 
responen ni als partits judicials del 79, sinó que en al-
gun cas responen a algun partit judicial de l’any 66 
–em sembla recordar que deien–; per tant, diguem-ne, 
de la legislació preconstitucional. 

Ens sembla que és un avenç de cara a acostar el ciu-
tadà respecte a les seves administracions, sobretot les 
supralocals, que són les que queden amb més distàn-
cia. I com més ens allunyem del centre del punt de re-
sidència del ciutadà, cada vegada queda més llunyà, i 
per tant ja amb una major desafecció. Em sembla im-
portant, doncs, abordar-ho des d’aquest punt de vista, 
també dotant d’una circumscripció pròpia que sí que 
ha estat assumida pel país; amb moltes dificultats des 
de les lleis del 87, però la comarca ha estat assumida 
per la realitat social i política d’aquest país com un re-
ferent. 

No entrarem en la discussió dels consells comarcals, 
ni en l’organització política dels consells comarcals o 
de les mateixes comarques, que en tot cas això ha de 
ser objecte d’una altra llei. Però sí que la circumscrip-
ció de la comarca com a tal, el punt referencial de co-
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marca, sí que ha anat fent..., ha anat sent assumit per 
la majoria de la ciutadania, i per tant ens sembla que 
és un bon punt de partida. Segur que hi han coses a 
millorar, eh? Vull dir que en tot cas, quan nosaltres 
la vam portar –i en el debat de la totalitat ho expres-
sàvem així–, no portàvem una proposta tancada. I és 
cert que en les compareixences anteriors i les que vos-
tès han fet hi han propostes, hi han coses que es po-
den anar millorant, segur que hi han temes a solucio-
nar. És veritat que hi han temes... El tema de l’encaix 
de les comarques que estan a cavall de dues provín-
cies: busquem alguna solució. Segur que n’hi ha, de 
solució. És una qüestió de voluntat política i de si ens 
ho creiem. Volíem portar el debat, sobretot debatre el 
model que no és molt llunyà de la nostra situació, i per 
tant el que volíem era acostar. 

Aquest no és el model que nosaltres faríem, ja els ho 
dic. Senyor Magre, aquest no és el model que nosaltres 
faríem. Però nosaltres tenim unes eines i són molt li-
mitades, i desgraciadament per a nosaltres com a país, 
cada cop són més limitades. I tenim una sentència del 
Tribunal Constitucional de no fa gaires anys respecte 
al nostre Estatut que ens lliga de peus i mans. Per tant, 
el model que faria Esquerra Republicana no és aquest. 
Ara bé, si el model que hi ha, i és amb l’únic que ens 
podem moure en aquests moments, és aquest, doncs, 
escolti, intentem avançar una mica, perquè entenem 
que hi han elements positius, com pot ser acostar la 
ciutadania i el seu referent electe. Per tant, ens sembla, 
des d’aquest punt de vista, que havia..., i és la voluntat 
d’aquesta proposta. 

En tot cas, dir que estem oberts a la resta de grups po-
lítics a parlar-ne. Potser hi ha un tema d’oportunitat 
política, però en tot cas no perdem..., és a dir, que la fi-
xació o que el fet que ens marquem com a fita una no-
va legislació local, de règim local –que per desgràcia 
nostra segurament acabarà on acaben últimament to-
tes les normes d’aquest país, al Tribunal Constitucio-
nal–, pot fer que triguem anys i panys a tenir una nova 
llei de governs locals en aquest país. 

Per tant, estem disposats a meditar sobre l’oportunitat 
de si és el moment o no és el moment ara mateix de ti-
rar endavant aquesta proposta. Però el que sí que tam-
poc no volem, que la propera legislació sobre règim 
local serveixi de coartada per no avançar en aquesta 
línia que ens sembla que té alguns aspectes positius, 
com més o menys han anat manifestant la majoria de 
compareixents durant el dia d’avui. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor portaveu. Ara té la paraula el 
senyor David Bonvehí, en nom del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. 

David Bonvehí i Torras 

Gràcies, presidenta. Agrair la compareixença i les 
aportacions de tots els compareixents, un autèntic luxe 
avui tenir-los aquí. 

Des del nostre grup, manifestar el que ja hem anat di-
ent durant la sessió del matí, amb les intervencions 
d’aquest matí, i com deia també a la tarda molt explí-
citament el senyor Miquel Roca, que ens sembla total-
ment justificada i correcta aquesta proposta, però que 
potser és convenient que aquesta reforma es faci en un 
altre moment, en el moment que es reformi substan-
cialment l’organització territorial del nostre país, que 
sembla que es començarà a produir amb la llei i amb el 
debat de la Llei de governs locals que, com bé també 
s’ha dit, el Govern hi està treballant. Però, ho reitero, 
estem d’acord en el tema dels partits judicials, que són 
una mica anacrònics, o són bastant anacrònics, i que 
hem d’evolucionar en aquest sentit de manera decidi-
da, i estic segur que en aquesta legislatura ho farem.

Manifestar, dir-vos, que ens fem nostres els problemes 
que ha citat el senyor Mir, les reflexions del senyor 
Reniu i les crítiques constructives del senyor Magre; 
molt interessants totes elles, i les tindrem en compte 
en aquests futurs debats que tindrem. 

Des de Convergència i Unió tenim ganes de liderar un 
gran consens en el tema de l’organització territorial 
i ho farem d’acord amb les lleis vigents, però també 
hem de recordar que els parlaments estan per canviar 
les lleis, d’acord amb la sobirania popular. Bàsicament 
estan per a això, els parlaments. I crec que avui no to-
ca donar lliçons de constitucionalitat ni parlar gaire de 
la sentència del Constitucional, quan tenim aquí da-
vant persones tan expertes i especialitzades, i sobretot 
una d’elles que, recordem-ho, va ser un dels pares de 
la Constitució espanyola. 

Moltes gràcies, senyora presidenta. 

La presidenta 

Passaríem de nou la paraula a les quatre persones que 
ens acompanyen, eh?, perquè facin les seves aporta-
cions finals en aquest debat. Senyor Miquel Roca, té 
vostè la paraula.

Miquel Roca i Junyent 

Bé, crec que no em pertoca dir res més. Simplement 
voldria recordar una cosa, encara que estic segur que 
tots la tenim molt present: la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre el tema de l’Estatut en aquest 
cas, aquí, no pot enervar ni enerva el fet que el Parla-
ment de Catalunya tingui dret a plantejar davant de les 
Corts Generals el canvi de la delimitació de les pro-
víncies. Canviar delimitació i creure que aquest canvi 
de delimitació no representi la creació d’alguna nova 
província, gramaticalment no té sentit. Canviar la de-
limitació no és simplement posar un municipi d’aquí a 
aquí, sinó que és canviar la delimitació, i per tant pot 
aparèixer com a fet nou una província més. 

I segona: la mateixa Constitució –i això no es pot dir 
que sigui negat ni per aquesta sentència– el que sí que 
estableix és que el Govern de les províncies està en-
comanat a diputacions o altres corporacions de caràc-
ter representatiu. Per tant, res impediria que les Corts 
Generals acceptessin la vegueria com un fet, diríem, 
d’una corporació de caràcter representatiu. Per tant, 
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una cosa és la voluntat política –en la qual no em per-
toca entrar–, una altra cosa és dir que els canvis que 
des de l’organització territorial avui per avui es plan-
tegen –des d’un punt de vista teòric, vostès són els que 
han de decidir– tenen absolutament una possibilitat, si 
hi ha voluntat política, de cabuda en l’esquema de l’or-
ganització territorial. 

Es diu, i amb fonament, que les províncies estan pen-
sades com a àmbit de delimitació de l’activitat de l’Ad-
ministració de l’Estat. No diu que no pugui coincidir 
amb l’àmbit de delimitació de la Generalitat de Cata-
lunya. O sigui, més aviat semblaria sensat que coin-
cidissin. No és allò de dir: «Jo faig aquest trosset i tu 
fas aquell altre, i sobretot que no coincideixin.» Això 
semblaria bastant irracional. A vegades no sempre la 
racionalitat presideix l’acció política, però, vull dir, en 
principi no seria... 

Per tant, penso que en tot cas el que volem dir, o jo 
volia dir –perdonin, no pluralitzo–, és que certament 
l’ambició més profunda d’un canvi podria justificar 
que aquesta proposició, per entendre’ns, quedés «a l’es-
pera de» –quedés «a l’espera de»–, però que des d’un 
punt de vista d’encaix en el fet constitucional o en l’or-
ganització constitucional de l’àmbit territorial, seria 
problema purament i simplement de voluntat política, 
no de dificultat insuperable de caràcter normatiu. 

Res més que això.

La presidenta 

Moltes gràcies, Miquel Roca. Té la paraula el senyor 
Josep Mir. 

Josep Mir i Bagó 

Sí, no tinc gaire res més a afegir. Insistir en un parell 
d’idees. Una, insistir en aquesta conveniència proba-
blement del... Jo no dubto de la bona intenció i els as-
pectes positius de la iniciativa –que els té, eh?–, pen-
so que s’han posat en relleu, sobretot pel portaveu del 
grup promotor, i penso que té raó quan ho diu. El que 
passa és que el moment... 

A veure, jo no sóc massa optimista amb aquestes co-
ses, però tampoc hem d’ignorar que a nivell d’Estat 
s’ha plantejat en els últims mesos el qüestionament 
fins i tot de la pervivència de les diputacions provinci-
als a nivell general. I a mi no m’estranyaria que la crisi 
acabés passant per la guillotina una cosa que pel sen-
tit comú ja hi hauria d’haver passat des de fa bastant 
temps. La consolidació de les comunitats autònomes 
fa cada cop més injustificada la pervivència simul-
tània de les diputacions, no només a Catalunya, sinó 
a molts altres llocs. Jo no sé si en els propers mesos 
o pocs anys no prosperarà una iniciativa de dràstica 
simplificació de l’Administració territorial en aquesta 
línia. Llavors, per tant, tot això que estem parlant ara 
potser deixaria de tenir sentit, no? 

I una altra és el debat que tenim pendent a casa nostra, 
a on... No és per culpa dels de fora, però... Escolteu, és 
que encara no ens hem posat d’acord en quines vegue-
ries volem. I aquest sí que és un tema important, i ens 

competeix només a nosaltres. Després ja veurem com 
encaixen amb les províncies i amb els partits judicials 
i tot això, però és que, és clar, nosaltres tenim una as-
signatura pendent molt difícil de gestionar, amb mol-
tes reivindicacions locals, amb molts Guadianes, i jo 
convidaria que les nostres energies màximes anessin 
per aquí. Perquè després, en funció de com resolem 
això, les conseqüències a nivell de partit judicial i al-
tres aspectes que afecten legislació espanyola podrien 
ser unes o podrien ser unes altres. 

I ara, si m’ho permeteu, una mania personal, ja que 
m’ho serviu en safata. S’ha dit molt el tema anacronis-
me; és veritat, partit judicial és anacronisme. El partit 
judicial històricament neix per aquest muntatge d’elec-
ció indirecta de les diputacions. Al meu parer, l’ana-
cronisme gros és que administracions mínimament 
importants segueixin sent elegides de manera indirec-
ta. Des d’un punt de vista de democràcia, el gran dè-
ficit és aquest; no la circumscripció, sinó que hi hagin 
administracions que gestionen molts recursos i que la 
ciutadania en general no té ni punyetera idea de qui 
les governa, ni cap possibilitat de participar en el de-
bat polític que porta a la seva elecció. Posats a parlar 
d’anacronismes, jo començaria per aquí. 

I una última acotació. El canvi de partit judicial a co-
marca apropa probablement a la ciutadania a nivell 
potser de visibilitat, però tinguem en compte que en 
els àmbits més densament poblats hi ha un allunya-
ment territorial, perquè el partit judicial, com que és 
molt més sensible a la demografia, és més proper a la 
gent en els territoris poblats. A la Catalunya despo-
blada passa a la inversa, però a la Catalunya pobla-
da hi han molts més partits judicials que comarques. 
Llavors, per tant, aquest factor d’apropament jo el 
qüestio naria en aquest sentit, no?, o relativitzaria –més 
que qüestionar.

Bé, res més. 

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta 

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Josep Maria 
Reniu. 

Josep Maria Reniu i Vilamala 

Moltes gràcies, presidenta. No, només voldria –a ban-
da de sumar-me a bona part de les reflexions que s’aca-
ben de fer en aquests moments–, home, posar en relleu 
que, efectivament, tenim dos grans deures que encara 
no hem entomat com a país, que són aquesta regulació 
per una banda de l’organització territorial, i l’altre el 
que jo entenc que és la pedra fonamental sobre la qual 
hem de bastir tot l’edifici institucional, que és la llei 
electoral. 

Per tant, òbviament, si aquesta proposta pot generar, 
pot ser una petita espurna que pugui tornar a generar 
el debat o el foc del debat, la podríem donar per bona. 
Però, òbviament, en aquest cas jo entenc que també 
seria més productiu eixamplar el debat i entomar-lo en 
aquests moments. No discutiré l’oportunitat política 
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–òbviament això és responsabilitat seva–, però sí que 
arran d’aquestes dues pedres de toc crec que és adient 
de dir que potser aquest debat sobre l’oportunitat po-
lítica no se’ns vagi com sempre dilatant ad aeternum, 
perquè ens podem trobar que arriba un moment que 
no tinguem l’oportunitat de debatre’l. Per tant, jo al 
que sí que els instaria seria a emprendre o a entomar 
aquest repte al més aviat possible, i per tant posar-nos 
a treballar en aquest sentit. 

Moltes gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Molt amable. Té la paraula el senyor Jaume Magre. 

Jaume Magre Ferran 

Bé, no puc més que subscriure les paraules del profes-
sor Mir. Jo no veig cap tipus de radicalitat democràtica 
en l’acceptació de la comarca com a circumscripció; 
el que sí que crec, que hem de tendir cap a l’elecció 
directa d’aquestes institucions. Pensin que a Europa 
–ara surt un llibre publicat per l’editorial Routledge 

sobre el segon nivell a Europa– només Espanya i Ro-
mania no elegeixen directament el seu segon nivell. 
La resta de països, elegeixen tots directament el seu 
segon nivell. Per tant, la radicalitat democràtica, po-
sar-nos una mica al dia, passaria per aquí, no pel canvi 
de circumscripció. 

La presidenta 

Moltes gràcies. No sé si hi ha algun altre comenta-
ri dels senyors i senyores portaveus. (Pausa.) Dona-
ríem per acabada aquesta compareixença, agraint de 
debò..., un luxe, tenir-los a tots vostès aquí. Crec que 
els seus comentaris fan pòsit, eh?, en debats que han 
anat molt més enllà del que ens ocupava, immersos en 
una comissió entorn dels models organitzatius, sem-
pre complexos, i els consells de govern local i les lleis 
electorals. Un tema, en fi, que està damunt de la taula, 
i crec que les seves intervencions han ajudat molt. Els 
agraïm molt la seva compareixença. I, sense més, ai-
xequem la sessió. 

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i set minuts.
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