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XIV legislatura · tercer període · sèrie C · número **** 

Comissió d’Afers Institucionals 

Sessió 23, dijous 28 de juliol de 2022 

Presidència de l’I. Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Sessió 23 de la CAI 

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a ****. Presideix Jordi 

Terrades Santacreu, acompanyat de la vicepresidenta, Jordina Freixanet i Pardo, i 

del secretari, David Saldoni i de Tena. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís 

Palomares Amat. 

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Salvador Illa i Roca i Marta Moreta Rovira, 

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

Lladó i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Albert Batet i 

Canadell, Glòria Freixa i Vilardell i Lluís Puig Gordi, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

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

pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Jéssica 

Albiach Satorres, pel G. P. d’En Comú Podem; Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de 

Ciutadans, i Alejandro Fernández Álvarez, pel G. Mixt. 

[Assisteix] a aquesta sessió  

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la Comissió 

d’Afers Institucionals per a informar sobre la investigació dels delictes de malversació 

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

Esportiu de l’Hospitalet (tram. 357-00616/13). Comissió d’Afers Institucionals. 

Compareixença. 

2. Proposta d’acord de derogació de l’article 79 dels Estatuts del règim i el govern 

interiors del Parlament (tram. 221-00024/13). Mesa del Parlament. Debat i votació. 

3. Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la Fundació Princesa de 

Girona (tram. 250-00679/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, juntament 

amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 338, 16). 

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

conseller de Salut sobre les condicions i el pagament del contracte de 

subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català 

de la Salut (tram. 354-00132/13). Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud 

de sessió informativa. 

5. Sol·licitud de compareixença de Joaquim Torra i Pla, expresident de la Generalitat, 

davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el 

pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre 

Basic Devices i l’Institut Català de la Salut (tram. 356-00778/13). Grup Parlamentari 

de VOX en Cataluña, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de 

VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

6. Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera de Salut, davant 

la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament 

del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices 

i l’Institut Català de la Salut (tram. 356-00779/13). Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de VOX en 

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

7. Sol·licitud de compareixença de Gemma Craywinckel Martí, directora del Servei 

Català de la Salut, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 



Comissió d’Afers Institucionals 

Sessió núm. 23 / 28 de juliol de 2022 

 

4 

condicions i el pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 

2020 entre Basic Devices i l’Institut Català de la Salut (tram. 356-00780/13). Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña, juntament amb dos altres diputats del Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença. 

8. Sol·licitud de compareixença de Roger Parellada, director de Basic Devices, 

davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el 

pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre 

Basic Devices i l’Institut Català de la Salut (tram. 356-00781/13). Grup Parlamentari 

de VOX en Cataluña, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de 

VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats 

Municipals Descentralitzades de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals 

perquè informi sobre la situació d’aquestes entitats i llurs demandes i propostes de 

millora (tram. 356-00790/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El president 

Senyores diputades, senyors diputats, si els sembla, començarem la Comissió 

d'Afers Institucionals que estava convocada per al dia d'avui. 

Abans de començar i de donar pas... –em sento jo mateix–, (pausa) i abans de donar 

pas al primer punt de l'ordre del dia i a la compareixença de l'alcaldessa de 

l'Hospitalet, deixin-me manifestar que aquesta presidència ha tingut constància de 

l'acord de la Mesa del 26 de juliol, que és contrari a un informe jurídic que s'havia 

demanat i elaborat pels serveis jurídics de la cambra, amb data 25 de juliol, respecte 

a permetre o no la participació dels diputats per via telemàtica a les comissions, i, 

per tant, he de manifestar la meva disconformitat amb la realització de la CAI en 

format semipresencial, d'acord amb l'informe abans esmentat, per no respectar el 

principi general de presencialitat establert en la normativa vigent i en la 

jurisprudència i no cabre l'excepcionalitat de la mesura en no estar ni prevista 
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reglamentàriament ni degudament justificada, essent una decisió, en el meu parer, 

totalment discrecional i que podria vulnerar el ius in officium de la resta de diputats i 

diputades. 

I després de fer aquesta manifestació, com a president, vaig a buscar la 

compareixent, i en quinze segons comencem la compareixença. (Veus de fons.) Sí, 

els grups poden manifestar les substitucions. Grup Socialista? 

Alícia Romero Llano 

Sí; el senyor David Pérez i jo mateixa substituïm la senyora Marta Moreta i Cristòfol 

Gimeno. Ah, i el senyor Ferran Pedret el senyor Salvador Illa. 

El president 

Molt bé. D'esquerra? 

Marta Vilalta i Torres 

Sí; gràcies, president. El diputat José Rodríguez substitueix el diputat Chakir el 

Homrani. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Sí; des de Junts per Catalunya, el diputat Salvador Vergés substitueix el diputat 

Albert Batet i el diputat Joan Canadell substitueix el diputat David Saldoni. 

Marc Parés Franzi 

A En Comú Podem, jo mateix substitueixo la diputada Jéssica Albiach. 

El president 

Tenim problemes tècnics amb el senyor Lluís Puig, que no escolta el que estem 

dient. (Pausa.) Ara ho sents? (Pausa.) Escoltes? 

Lluís Puig Gordi 

Se sent bé. 

El president 

D'acord, d'acord. 

(Pausa llarga.) 
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Compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat per a 

informar sobre la investigació dels delictes de malversació de 

fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part 

del Consell Esportiu de l’Hospitalet 

357-00616/13 

Bé, si els sembla, diputades i diputats, començaríem la compareixença de 

l'alcaldessa de l'Hospitalet, la senyora Núria Marín, davant d'aquesta comissió per 

informar sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, falsedat 

documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l'Hospitalet, 

compareixença que ha estat sol·licitada per Esquerra Republicana de Catalunya. 

Quan vulgui pot començar. 

L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat (Núria Marín i Martínez) 

Molt bé. Bon dia a tots i a totes, president, a tots els diputats i diputades. Bé, com 

s'ha dit, comparec davant d'aquesta Comissió d'Afers Institucionals per aclarir els 

dubtes que vostès puguin tenir respecte a la meva actuació sobre el cas del Consell 

Esportiu de l'Hospitalet. No els negaré que hauria preferit venir a aquesta comissió i 

venir al Parlament a parlar dels problemes, a parlar dels anhels, a parlar dels 

projectes i també a parlar del futur de l'Hospitalet, de la meva ciutat. Però he vingut, 

com vostès saben, voluntàriament i amb l'ànim de ser totalment transparent, com he 

fet al llarg d'aquest temps davant de la seu judicial, davant dels mitjans de 

comunicació, davant dels meus ciutadans i ciutadanes, davant de l'Hospitalet. Avui 

estic aquí al Parlament de Catalunya a la seva disposició. 

Tots saben que la jutgessa ha dictat la interlocutòria d'arxiu de la meva causa; dono 

per suposat que tots vostès coneixen el contingut d'aquest document –per si de cas 

algú no el té, doncs disposo de còpies i estan a la seva disposició. I deia que estic a 

la seva disposició per escoltar atentament els seus comentaris, les seves preguntes 

o qüestions en aquests moments. Per tant, president, només havia de dir doncs 

aquesta disposició. 

El president 
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Gràcies. Doncs iniciaríem el torn d'intervencions per un temps màxim cada grup 

parlamentari de cinc minuts –hi ha una certa flexibilitat–, i comença el Grup 

Parlamentari d'Esquerra Republicana, que és el sol·licitant. Té la paraula la diputada 

Jordina Freixanet. 

Jordina Freixanet i Pardo 

Hola, bon dia, president, compareixent. Des d'Esquerra Republicana creiem 

necessari que l'alcaldessa de l'Hospitalet i la presidenta de la Diputació de 

Barcelona, la senyora Núria Marín, comparegui avui en aquesta comissió amb 

relació al presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu de l'Hospitalet. La UDEF 

ha investigat fins a vint-i-cinc irregularitats en el cas del Consell Esportiu, que passen 

per la falsificació documental, irregularitats en la despesa, concessió i justificació de 

subvencions fins al presumpte pagament d'actes de campanya electoral. Els 

principals investigats són els regidors del PSC, el senyor Cristian Alcázar i el senyor 

Cristóbal Plaza, per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana quatre anys i mig de 

presó. En alguns moments, la investigació s'ha ampliat en altres membres del 

consistori, incloent-la a vostè mateixa, però aquestes causes ara es troben, la 

majoria, arxivades i només es manté la investigació del senyor Alcázar i del senyor 

Plaza, una investigació en si mateixa prou greu per fer saltar totes les alarmes. 

El nostre lloc aquí no és fer-li un judici paral·lel –ni ho pretenem ni ho volem. Si hem 

presentat la sol·licitud de compareixença és perquè el que coneixem de la gestió 

política del cas és enormement preocupant, i per això considerem imprescindible 

que la tercera autoritat del país vingui al Parlament a retre comptes de la seva gestió 

en un cas de corrupció a la segona ciutat del país, l'Hospitalet. És necessari perquè 

la gestió del cas ha estat del tot menys exemplar. Som els primers a entendre la 

necessitat de respectar la presumpció d'innocència, però aquest respecte ha de ser 

indestriable de les bones pràctiques i la tolerància zero en contra de la corrupció, no 

com un compromís genèric, sinó amb l'establiment de mecanismes i protocols que 

permetin apartar de forma exemplar els presumptes corruptes, protegir els alertadors 

i canalitzar les sospites de forma transparent. Permeteu-me insistir en aquests tres 

fets: apartar els corruptes, protegir els alertadors i transparència en la gestió. 



Comissió d’Afers Institucionals 

Sessió núm. 23 / 28 de juliol de 2022 

 

8 

En el primer cas –apartar els corruptes–, el 10 de juny del 2020 ja van ser detinguts 

el segon tinent d'alcalde i el regidor d'Esports. La senyora Marín no només no va 

apartar-los sinó que, per les dades de què disposem, sembla que va mirar d'ocultar 

els fets, un fet encara més greu quan sabem que el 3 de febrer del 2020 el llavors 

regidor delegat d'Educació, el senyor Jaume Graells, va comunicar les irregularitats 

que havia observat en la gestió. I crec que aquí hem de ser taxatius: apartar la 

corrupció no és incompatible amb respectar la presumpció d'innocència. El respecte 

a la presumpció d'innocència és un principi rector fonamental en democràcia, però 

no pot servir de coartada per justificar la corrupció. 

A Esquerra ho entenem així, i hem estat rigorosos i escrupolosos en el compromís 

contra aquesta corrupció sempre. Si Esquerra pot presumir d'un partit de noranta 

anys d'història sense corrupció no és perquè la gent d'Esquerra sigui incorruptible, 

sinó perquè s'han creat estructures per deixar clar que els corruptes no comptaran 

mai amb el suport del partit, i no els estem exigint res que no exigim a nosaltres 

mateixos. No hi ha cap ombra de dubte que, si els implicats en el cas del Consell 

Esportiu de l'Hospitalet haguessin militat a Esquerra, haurien estat suspesos 

automàticament i el denunciant o alertador, el senyor Jaume Graells, hauria comptat 

amb tot el suport del partit. En canvi, el senyor Alcázar no va dimitir fins al 20 d'abril 

del 2022 i ho va fer en el moment en què va ser imputat i se li van demanar més de 

quatre anys de presó. 

En el segon cas –protegir els alertadors–, totes les experiències comparades ens 

indiquen que la protecció dels alertadors i la deguda canalització de les denúncies 

són les mesures més eficients, i no només ho diu el dret comparat, sinó que ens hi 

obliga una directiva europea. I el pitjor és que avui plou sobre mullat pel que fa a 

aquests assumptes al PSC: va passar a Terrassa, on avui és alcalde del senyor Jordi 

Ballart amb un partit independent, una candidatura provocada en part per les 

pressions i amenaces a l'entorn de municipalització de l'aigua, o en el cas d'Itziar 

González, que va denunciar la trama de llicències irregulars dels pisos turístics de la 

Ciutat Vella i que també va veure com el partit es posava en contra seva en lloc de 

defensar-la. 
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Que la gestió del PSC ha estat més que difícil en aquest cas no els hi diem nosaltres, 

els hi diu la UDEF, que consideren que vostè va poder adoptar mesures que les 

seves atribucions i autoritats permeten, per exemple, l'obertura d'expedients 

disciplinaris o d'investigació sobre els fets, fins i tot posteriorment a l'actuació policial 

i judicial, i critiquen la seva inacció, que va permetre que els presumptes corruptes 

poguessin articular mecanismes per desacreditar el denunciant. 

Creiem que paga la pena que avui vostè ens expliqui per què no va escoltar 

l’alertador; per què va donar i segueix donant credibilitat als discursos per 

desacreditar-lo; per què va acabar fent fora a ell del consistori i no les persones que 

han set presumptes corruptes. I més enllà de vostè, també tenim coneixement que 

aquest senyor va enviar unes cartes a diferents dirigents del partit. Per què no se li 

ha donat mai resposta a aquestes cartes? 

El Govern de l'Hospitalet va amagar la detenció dels regidors implicats, va negar 

l'accés a la informació als grups de l'oposició, van al·legar desconèixer els motius 

pels quals s’escorcollava l'ajuntament quan n’estaven plenament assabentats. Fins 

a l'abril del 21 van impedir que el ple aprovés la creació i constitució d'una comissió 

de seguiment i posteriorment es va dedicar a bloquejar i dificultar els seus treballs. 

Però nosaltres, més enllà d'exigir-li la dimissió... –alguns dels regidors del PSC en 

altres ciutats ho fan setmana sí, setmana no; els ho puc ben assegurar per què ho 

patim en experiència pròpia–, no és el nostre estil, i davant de la ciutadania serà on 

haurà de retre comptes. En tot cas, sí que vull aprofitar que està en seu 

parlamentària per demanar-li que ens aclareixi aquests punts foscos en la gestió: 

una indemnització de 47.000 euros, tiquets pagats a la candidatura del PSC a 

persones del món de l'esport, falsificació d'actes d'assemblees i tots aquests punts 

foscos que rauen en aquesta gestió. Són qüestions greus que, tal com els he dit, 

creiem que requereixen resposta, ja sigui per la seva irresponsabilitat a l'hora de 

conèixer el que passava al seu ajuntament o per la connivència a l'hora de mirar cap 

a una altra banda. 

I acabo dient que ahir algun mitjà intencionadament intoxicat afirmava que avui el 

senyor Graells renunciava a venir a comparèixer al Parlament –això és fals. Esperem 

que ben aviat el senyor Graells vingui –quan la CAI l’hi indiqui, ja que això també es 
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va aprovar en aquesta comissió– a explicar-nos què va viure i allò que va veure. Per 

tant, més que renunciar-hi, aviat farà tot el contrari, que es poder ser escoltat en 

aquesta cambra. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada 

Alícia Romero. 

Alícia Romero Llano 

Gràcies, president. Bon dia, senyora Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, la segona 

ciutat de Catalunya. Moltes gràcies per la seva actitud, sempre col·laborativa; moltes 

hores per acceptar amb celeritat aquesta compareixença en aquesta comissió i 

permetre que els diputats i diputades de tots els grups parlamentaris puguin 

compartir amb vostè uns minuts del seu temps que, com ens podem imaginar, és 

sempre valuós. 

Miri, justament ahir els governs d'Espanya i de Catalunya celebraven la coneguda 

taula de diàleg. Entre els acords que es varen assolir doncs trobem el relatiu al 

compromís de la desjudicialització de la política per, entre altres objectius –diu 

explícitament aquest acord–, assegurar que les institucions públiques preserven 

l'interès general per sobre del 
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particular, per sobre de l'interès partidista. La veritat és que estem absolutament 

d'acord amb aquesta afirmació que es va rubricar ahir; segur que hi podem estar tots 

d'acord, tots els diputats que ens estem seient en aquesta comissió: cal 

desjudicialitzar la política i cal deixar les institucions a banda de les nostres baralles 

polítiques. Segur que ho comparteixen també els diputats d'Esquerra Republicana, 

com no pot ser d'una altra manera. 
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Tanmateix, avui compareix aquí l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, perquè 

aquest partit ha utilitzat una causa judicial per fer politiqueig, per dissenyar una 

operació política contra Núria Marín i el PSC a l'Hospitalet sense cap tipus de 

fonament, com posteriorment hem comprovat amb l'arxivament de la causa que 

afecta l'alcaldessa i a la que després doncs ja m’hi referiré. Miri, i saben què és el 

que més em dol –i em dirigeixo sobretot al Grup d'Esquerra Republicana? Que han 

teixit tota aquesta operació política faltant a la veritat o, si m'ho permeten, practicant 

la mentida, i això sí que és intolerable –això sí que és intolerable. I en aquest cas 

podem parlar de construcció d'una mentida amb objectius polítics i electorals 

clarament perquè alguns s'han obstinat en proclamar allà on han pogut que 

l'alcaldessa no va actuar, que no va actuar davant la primera informació que li va 

arribar. I l'arxivament de la causa justament es basa en l'afirmació de que ella sí que 

va actuar, i que, com que va actuar, i no hi ha cap tipus d'element que ens porti a 

continuar aquest judici, es sobreseu la causa i, per tant, no hi ha causa sobre aquest 

assumpte. 

Però sembla que el Grup d'Esquerra Republicana doncs no vol acceptar això i 

segueix insistint en la mentida, i això realment és el que a nosaltres ens preocupa. I 

no és la meva opinió, no és l'opinió de la portaveu del Grup Socialista ni del nostre 

grup, és l'opinió de la justícia, i ho vull llegir exactament dels arxius de la causa. 

Diu..., ho afirma la fiscalia dient: «Puesto que la investigada actuó sin ningún ánimo 

de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento y, en consecuencia, 

sin hacer dejación de sus funciones que supusieran obstáculo alguno para su 

investigación.» Es confirma l'acte de sobreseïment, que diu: «No se aprecia un 

ánimo de ocultar los hechos por parte de la señora Marín.» Totes les accions i 

iniciatives que va prendre l'alcaldessa de l'Hospitalet –la senyora Núria Marín– estan 

perfectament documentades en l'àmbit judicial, que està, evidentment, com poden 

vostès imaginar-se, a l'abast de tothom. 

Però em permetran, tot i així, que reprodueixi un paràgraf al respecte que no està 

redactat pels serveis de premsa del nostre partit ni tan sols pel meu grup 

parlamentari –és un paràgraf de l'informe en el qual doncs es demana el 

sobreseïment del cas, no? I diu: «A la vista de la contradicción de las versiones que 

se ofrecen, la investigada decide ordenar una auditoría con el fin de establecer la 
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veracidad de los hechos de los que fue informada. Tal decisión parece tranquilizar 

al denunciante, puesto que el 25 de febrero del 2020 este informa a Marín de que 

«ya se ha encargado a la empresa para auditar –por fin– y ahora hay que hacer el 

encargo y seguimiento. Ya participo yo en el tema.» La persona denunciant, aquesta 

persona que denuncia i que reconeix que Núria Marín va demanar l'auditoria, i, per 

tant, va actuar quan va conèixer del fet, i que diu «ja faré seguiment», i, per tant, 

reconeix doncs tot el que després confirma l'arxivament de la causa, és avui candidat 

d'Esquerra Republicana a l'Hospitalet de Llobregat; és qui va crear tota aquesta 

trama basada en mentides per erosionar Núria Marín i la seva figura. I el més greu 

no és l'actuació del denunciant basant-se en una mentida que va repetint –i que per 

molt que repeteixi no es converteix en veritat–, sinó que Esquerra Republicana ha 

entrat al joc i ha fitxat aquesta persona com a candidat d'Esquerra i està 

instrumentalitzant –també al Parlament, avui aquí– per embrutar, per embrutar les 

institucions, i creiem que això no és de rebut. 

En definitiva, i per acabar, l'alcaldessa de l'Hospitalet doncs va actuar amb 

responsabilitat des del primer moment en l'àmbit d'actuació que li pertocava, que era 

l'Administració local, el seu ajuntament, i quan el cas es va judicialitzar va atendre la 

justícia amb transparència, amb celeritat, sense cap voluntat..., al contrari, sinó tota 

la voluntat de transparència i de col·laborar hi, com hem pogut veure en tot aquest 

temps. 

El PSC ha sigut exemple també d'actuació ràpida amb relació als seus casos de 

corrupció, i així vostès ho poden comentar. Esquerra Republicana repeteix lo dels 

noranta anys de corrupció, però, en fi, tenim casos en els que vostès tampoc han 

investigat, i podríem posar Xavier Vendrell, Juli Fernàndez a Sabadell i molts altres. 

Però nosaltres intentem no fer politiqueig amb això, no portar-ho al Parlament, que 

és una institució que hauria de preocupar-se i resoldre els problemes dels ciutadans 

i no el que estan fent vostès avui aquí. Sort doncs que hi ha persones amb una altura 

de mires a nivell polític com Núria Marín, i ve aquí –que no en té cap obligació– a 

respondre les seves preguntes. I, miri, perdoni’m, però afirmar el contrari del que 

estic dient és avantposar els interessos partidistes als fets, el politiqueig a la bona 

política, la mentida a la veritat, i sobre les mentides, sincerament, no es construeixen 
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ni projectes de ciutat ni projectes de país, sinó climes polítics irrespirables on creix 

la desafecció política i ciutadana. 

Senyora Marín, moltes gràcies per acceptar la participació en aquesta 

compareixença. L'arxiu de la causa per part del jutge és la confirmació que vostè va 

actuar correctament –així ho estableix la justícia. I seria bo que tothom tingués clar 

que les eleccions es guanyen als carrers, treballant pels nostres conciutadans, 

anteposant l'interès general al particular i fent política amb majúscules. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula el diputat 

Garriga. 

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, president. Gracias por comparecer, señora Marín. Me alegro por usted, que 

ya no esté investigada. Sin embargo, la causa se mantiene abierta para una decena 

de investigados que también afectan al Partido Socialista de manera explícita o 

implícita por corrupción. El caso arrancaba con una denuncia de Jaume Graells, 

como se ha comentado, que era del PSC y ahora es de Esquerra Republicana. Y 

para nosotros esto demuestra que, una vez más, Esquerra y PSC son partidos 

totalmente intercambiables por su ideología progresista y su nacionalismo 

catalanista. Hace poco conocíamos la noticia de que Esquerra Republicana fichaba 

tranquilamente a este concejal, y eso demuestra que son totalmente intercambiables 

y demuestra que estos dos partidos entienden la política como un cambio de cromos 

y una agencia de colocación de la industria política a costa de los ciudadanos. Hay 

muchos ejemplos: cómo el PSC pacta con Junts la diputación que usted preside; 

vemos cómo el PSC pacta con Esquerra y con Junts la «corpo», la Agencia de 

Protecció de Dades, el síndic, la Sindicatura de Greuges; vemos cómo la mayoría 

de leyes que se aprueban en esta cámara, en el Parlament de Catalunya, las pactan 

Esquerra con Junts, y vemos cómo Esquerra hace presidente a Sánchez y aprueba 

la mayoría de leyes del Congreso del PSOE. 
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Sinceramente, no sé cómo explicará a los ciudadanos de Hospitalet que, aparte de 

no actuar contra la corrupción –que luego nos lo explicará–, pacten con los 

separatistas, que imponen la inmersión. Yo voy caminando por Hospitalet y veo que 

muchas familias tienen como lengua habitual el español, y ustedes les impiden poder 

hacer la lectoescritura en el colegio en su lengua materna –no sé qué explicación 

tiene para ello. Y cómo ustedes, los socialistas, salvan a los golpistas. Que los 

golpistas no es que sean mala gente porque sí, sino porque traicionan nuestra 

historia común, y en Hospitalet hay mucha historia común; rompen nuestra 

convivencia, y en Hospitalet tiene que haber convivencia, y, por supuesto, perjudica 

nuestros trabajos. 

Y aprovecho para enviar este mensaje a los ciudadanos de Hospitalet: hoy en día, 

votar Esquerra o PSC es lo mismo. Y, en relación con el tema que estamos 

comentando hoy de presuntas corrupciones, le haría una pregunta, y es: ¿qué tipo 

de acciones municipales ha tomado usted para evitar y apartar los casos de 

corrupción de Hospitalet? 

Muchas gracias. 

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de la CUP, té la paraula la diputada 

Dolors Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Hola, molt bon dia. Bé, gràcies per la seva compareixença. No hem pogut escoltar 

la seva primera intervenció, i entenc que serà ara, a partir de les preguntes que fem, 

doncs que què la farà. En tot cas, nosaltres... Jo no repetiré les mateixes preguntes 

que ja s'han fet, perquè és evident que el cas del consell esportiu és un cas conegut, 

ha sortit amb molts detalls i hem pogut veure tot el que s'ha publicat a premsa; el 

periodisme d'investigació ens ha posat a l'abast proves documentals, les converses, 

els detalls. No hi ha dubte que aquí doncs hi ha un cas de corrupció obert. I, en tot 

cas, el que es dirimeix en el que respecte a vostè és si vostè en tenia coneixement 

o no en tenia coneixement i si vostè va actuar com a alcaldessa en la persecució o 

no d'aquesta corrupció o en no permetre-la. 
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Jo el que li vull dir és que crec que, més enllà del cas concret, i d'aquest cas concret 

que està judicialitzat i en el que ja se li han fet moltes preguntes per part del Grup 

d'Esquerra Republicana, el que considerem nosaltres com a espai polític, i 

coneixedors de quina és l'actuació del Partit Socialista quan governa durant molts 

anys a ciutats, quan té el poder i sobretot quan té majories absolutes, i aquí a 

l'Hospitalet n'és un bon exemple... –vostè sap que jo mateixa he sigut alcaldessa de 

Badalona, una ciutat on també el Partit Socialista ha governat durant molts anys amb 

majoria absoluta–, hi ha unes característiques comunes en la manera de fer política, 

en la manera de considerar que es fa la ciutat a mida del partit, en la que es confonen 

els interessos de la ciutat amb els interessos del partit, i en els que es practica una 

manera de relació amb la ciutadania, sobretot amb les entitats organitzades, per tenir 

control sobre elles amb un sistema clientelar, amb un autèntic nepotisme, en el que 

es premia amb favors econòmics o amb favors de serveis les entitats més 

fidelitzades políticament i es castiguen o es menystenen les entitats més dissidents.  

Aquest tipus de pràctiques, que estan estructurades, són tan estructurals que fins i 

tot moltes vegades ni tan sols s'identifiquen, formen part de la cultura de la ciutat, 

formen part d'aquesta participació ciutadana que té uns grans noms en els grans 

consells de ciutat, els grans organismes, però que després no es materialitza en un 

debat autèntic, en unes aportacions autèntiques de les entitats, que es materialitza 

en una manera de fer política en què hi ha poc joc per a l'oposició –vostès, que són 

gran ciutat–, en la manera de funcionar l'oposició té pocs espais on debatre 

políticament les decisions que es prenen, on el control sobre les subvencions que 

es donen a les entitats, sobre com es justifiquen aquestes subvencions no és un 

control transparent –hi ha molta opacitat. 

Jo, les preguntes que li voldria fer, alcaldessa Marín, és: vostè que té tant la 

responsabilitat de l'alcaldia com la responsabilitat del partit com la responsabilitat de 

la diputació, quines mesures pensa prendre per combatre aquest flagell de la 

corrupció que està tan estructuralment impregnat en el seu partit, en les pràctiques 

de la pròpia ciutat? Què es farà davant d'això? Què pensa fer vostè perquè això no 

torni a passar, perquè realment la ciutadania pugui confiar en que els dirigents 

polítics, com vostè mateixa, doncs tenen una línia vermella escrupolosa en qualsevol 

pràctica corruptiva, encara que siguin aquestes que moltes vegades ni tan sols 
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s'identifiquen per fer tants anys que es practiquen i perquè estan integrades en el 

funcionament normal de la ciutat? 

L’hi pregunto amb les tres responsabilitats que té, com a alcaldessa, com a 

responsable del partit. Perquè no es pot negar –i vostè ho sap– que hi han grans 

casos de corrupció que han sigut molt mediàtics, com el cas Mercuri, a Sabadell –

amb l'exalcalde Bustos a la presó i l'exalcaldessa de Montcada inhabilitada– o el cas 

Pretòria, amb l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, també 

a la presó. Però que a Sabadell mateix ho hem pogut veure, com ara que tornen a 

governar hi han pràctiques que es tornen a posar en marxa, i això és una 

preocupació molt gran. En nom de la transparència i de la política al servei de la 

ciutadania, de la política totalment allunyada de la corrupció, necessitem saber això: 

vostè què té previst fer per tallar definitivament amb aquesta corrupció estructural a 

la seva ciutat, al seu partit, i prevenir-la també a la diputació? 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, té la paraula 

el diputat Marc Parés. 

Marc Parés Franzi 

Gràcies, president. Bon dia, alcaldessa. En primer lloc, des del nostre grup 

parlamentari voldríem agrair-li que sigui avui aquí per donar explicacions. També 

mostrar una certa sorpresa, perquè crec que és la compareixença més breu que 

hem tingut en aquesta cambra, i, per tant, la que ha donat menys explicacions. 

Esperem que en el torn de rèplica doncs pugui respondre algunes de les preguntes 

que li formulem. Se la citava per comparèixer sobre un cas concret. El nostre grup 

no farà cap valoració o cap judici paral·lel, perquè entenem doncs que això ja ha de 

succeir en les instàncies que ha de succeir, però sí que entenem que som aquí per 

parlar de responsabilitats polítiques. I és en aquesta línia doncs que li volíem 

formular algunes qüestions. 

Vostè ha començat la seva intervenció dient que li hagués agradat venir en aquesta 

cambra per parlar de les problemàtiques reals de l'Hospitalet. La primera pregunta 
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que li faria és si vostè creu que la corrupció no és un problema a l'Hospitalet, perquè 

nosaltres entenem que existeix un cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Esperem 

que comparteixi almenys doncs que el cas existeix, que hi ha hagut una quinzena 

de persones detingudes; no detingudes per part de cap dels partits polítics d'aquesta 

cambra, detingudes a instàncies de la UDEF, amb una sèrie de proves i evidències 

documentals. Per tant, això és una realitat que existeix. I, al mateix temps, també 

entenem nosaltres que l’Ajuntament 

 

Fitxer 23CAI3 

 

de l'Hospitalet, que vostè presideix, doncs té alguna responsabilitat en aquest 

Consell Esportiu de l'Hospitalet, i, per tant, que aquí existeix una sèrie de 

responsabilitats polítiques de les quals vostè n'hauria de..., o esperem que en doni 

alguna explicació o alguna resposta. 

Li volíem formular concretament una pregunta, que és que si vostè tenia 

coneixement..., el febrer del 2020, el senyor Graells es posa en contacte amb vostè, 

concretament el febrer del 2020, i li trasllada una sèrie de documentació acreditativa 

de l'existència d'una doble comptabilitat al consell esportiu i tota una sèrie 

d’evidències documentals doncs acreditant sortides, no?, destinades a despeses 

com comptes de bars i restaurants, cocteleries, llibres d'autoajuda, hotel, regals, 

multes d'aparcament, etcètera; si tot això el senyor Graells a vostè l’hi va facilitar o 

no el febrer del 2020, i, per tant, si a vostè se la va posar en coneixement del cas en 

aquest en aquest moment, no? O, en qualsevol cas –si vol, li formulo la pregunta 

d'una altra manera–, en quin moment vostè va tenir coneixement del cas. I el que a 

nosaltres ens interessa des del punt de vista polític és què va fer vostè; per tant, si 

ens pot explicar, un cop vostè va tenir coneixement del cas –i ens explica com en va 

tenir coneixement–, doncs què va fer vostè com a alcaldessa, com va actuar. Perquè 

nosaltres entenem..., esperem, diguéssim, dels responsables polítics exemplaritat 

davant dels casos com aquests. De fet, miri, tot just d'aquí una hora, en aquesta 

cambra es suspendrà la presidenta –per tant, quelcom gens menor– amb una lògica 
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doncs de buscar també aquesta exemplaritat davant determinats casos, i això no és 

incompatible amb la presumpció d'innocència. 

Per tant, doncs li demanaríem... Sí, sí, no estem parlant del seu cas, estem parlant 

del seu ajuntament. (L'orador riu.) Intento explicar-me. Li he preguntat si l'Ajuntament 

de l'Hospitalet tenia o no, té alguna responsabilitat en el Consell Esportiu de 

l'Hospitalet i si vostè ha tingut o no durant dos anys algun regidor del seu equip de 

govern doncs processat per aquests casos. Creiem que tots sabem que això ha estat 

així, i, per tant, ens sorprèn doncs que no hagués apartat de les seves 

responsabilitats els regidors doncs que estan processats per aquests casos. En tot 

cas, ens agradaria que ens expliqués per què això no ha estat així i que, en tot cas, 

doncs que ens expliqui què ha fet o què està fent l'Ajuntament de l'Hospitalet doncs 

per la transparència i per la lluita contra la corrupció. 

Per tant, ens agradaria saber que davant d'una evidència d'un cas que creiem que 

és prou significatiu per la volada mediàtica que ha tingut, per la tipologia 

d'imputacions que hi ha, pel que tots coneixem, doncs com s'està actuant des de la 

institució, quins són els elements d'exemplaritat que nosaltres esperem. I, per tant, 

no la interpel·lem a nivell personal, perquè ja he dit que això entenem doncs que 

s'ha de fer a nivell judicial, però sí que a nivell polític volem saber quines han estat 

les seves actuacions- 

I, simplement, mostrar també –i acabo amb això– una certa sorpresa, perquè al final 

el que hem vist aquí és que ha estat la portaveu del PSC la que ha donat explicacions 

per vostè sobre aquest cas. Nosaltres creiem que vostè, com a alcaldessa..., doncs 

ens pugui explicar, donar aclariments. I a partir d'aquí doncs crec que farem un favor 

a la democràcia i a la transparència d'aquest país doncs perquè els responsables 

polítics en seu parlamentària i per la seva boca doncs ens puguin explicar la seva 

versió dels fets i les seves actuacions polítiques. Per part nostra res més. 

Gràcies, president. 

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat 

Carrizosa. 
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Carlos Carrizosa Torres 

Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Núria Marín, a esta comisión; gracias 

por venir. Bueno, lo primero que les tenía que decir es que la felicito porque tiene 

usted un grupo que la blinda a usted y que la apoya a ultranza y que cuando veía 

que la proponía Esquerra Republicana para comparecer ellos proponían a su vez un 

montón de personas de Esquerra Republicana. Y hemos tenido varias semanas la 

incógnita de en qué se saldaría eso, con las espadas en alto, con las 

comparecencias, por una parte, del PSC pedidas por Esquerra; por otra parte, las 

de Esquerra pedidas por el PSC, y, al salirla a usted del archivo de la causa, parece 

que se ha desactivado todo y comparece usted, pero ya no piden los de Esquerra, y 

todo huele a un acuerdo y a una componenda entre Esquerra Republicana y PSC 

para no hablar nadie de las cosas, pero, ya que se habla, que se hable cuando a 

usted ya le han archivado la cuestión. Por lo tanto, menos apelar al politiqueo, señora 

portavoz del Partido Socialista, porque, bueno, hemos visto un espectáculo un poco 

llamativo, por decirlo así. 

Y, luego, lo siguiente –esto no es tema suyo, señora Marín. Como le decía, le 

agradezco que esté aquí. Además, usted viene muy bien, viene avalada por una 

resolución judicial que la exculpa de todo. Lo que sí que es evidente es que se ha 

producido en el Consell Esportiu de Hospitalet un caso tremendo, ¿eh?, de 

corrupción en el que siguen investigadas varias personas de la órbita del Partido 

Socialista; que usted es muy cercana a este consell esportiu en su calidad de 

alcaldesa. Y yo me quería centrar no en su persona, ya que la justicia a usted la ha 

exculpado, sino en el diseño de los consells esportius. Quizás la actual ley del 88, 

catalana, del deporte promueve un diseño de los consells esportius que los hace un 

poco víctimas del clientelismo político. Es obvio que en Hospitalet ustedes llevan 

cuarenta años gobernando, y, probablemente, este diseño institucional que somete 

als consells esportius y a las entidades deportivas a las subvenciones de diferentes 

administraciones públicas y a un control político férreo es lo que hace que allí, 

digamos, ocurran cosas que tardan en salir a la luz y que desde la clase política 

pues se prefiera no menear mucho qué es lo que ocurre allí. 
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Nosotros, en el Ayuntamiento de Hospitalet, con nuestro portavoz Miguel García al 

frente, promovimos una moción en el año 2021, que se llegó a aprobar, para 

despolitizar la representación del ayuntamiento en el Consell Esportiu de Hospitalet. 

A nosotros nos parece que el peso político en el consell esportiu es excesivo, y así 

se consideró por los partidos políticos del ayuntamiento. Se aprobaron medidas para 

que por parte de los partidos y del ayuntamiento se promoviera a personal técnico –

técnico– deportivo a este consell y también para que se redujese la representación 

del ayuntamiento dando más protagonismo en el Consell Esportiu de Hospitalet a 

los centros educativos, a las asociaciones deportivas y a los clubes de la ciudad. 

Sabe usted que Miguel García, en esto –si usted tiene a bien escucharlo–, es un 

hombre que durante muchísimos años ha presidido el club de fútbol de Hospitalet 

dando muchísima oportunidad de practicar deportes a todos los jóvenes de 

Hospitalet en un entorno sano como es el deportivo. Por lo tanto, yo la invito a que 

usted también escuche e implante eso. Y ahora le pediré también que nos explique 

a ver qué ha hecho usted para implantar esta moción que se aprobó por el 

ayuntamiento en el año 2021. 

Por nuestra parte, en el Parlamento lo que vamos a hacer es instar una modificación 

de esta ley del deporte, que está anclada en los sistemas de los años ochenta y que 

ha demostrado que contiene lagunas que favorecen el que ocurran cuestiones como 

la que ha ocurrido en el consell de Hospitalet. También el secretario general 

d'Esports pues ha tenido problemas con la justicia y está investigado, y esto nos 

puede recordar este viejo sistema tóxico, o anóxico, de la sociovergencia, de «vostès 

tenen un problema» y tal, pero aquí todos nos vamos tapando y vamos haciendo 

nuestras cosas. Conviene renovar la legislación y abrir las puertas y ventanas y 

promover las reformas necesarias en los consejos de deportes. 

Y ya para acabar, le preguntaré a usted cinco preguntas, que le rogaría que me 

responderá alguna. Primero, si usted cree que ha sido el diseño institucional el que 

ha favorecido que ocurriera lo que ha ocurrido en el Consell Esportiu de Hospitalet 

o lo atribuye a las personas en las que usted erróneamente depositó su confianza. 

Segundo, si cree que llevar cuarenta años en el poder puede haber influido en lo 

que ha ocurrido allí. Tercero, si cree posible que algo parecido pueda ocurrir en otras 

entidades deportivas de la localidad. Cuarto, qué ha hecho –y esta se la han hecho 
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varios– para evitar que vuelva a ocurrir algo así –yo creo que esto es un interés de 

esta comisión que todos lo hemos expresado. Y, por último, y en quinto lugar, si 

piensa cumplir con esa moción que se aprobó en el año 2021 y que por el momento 

no se implantado en absoluto. 

Gracias. 

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Mixt, té la paraula el diputat Alejandro Fernández. 

Alejandro Fernández Álvarez 

Muchísimas gracias, presidente. También quería darle las gracias por su 

comparecencia a la señora Marín. Cada vez que imputan a un político por casos 

relacionados con corrupción es una mala noticia, no solo para el político o el partido 

afectados, sino para la confianza en el sistema, la credibilidad de las instituciones y 

el conjunto de la clase política. Y, del mismo modo, cuando se archiva una causa de 

corrupción de un político, más allá de los partidos, creo que también es una buena 

noticia, y se lo digo sinceramente, señora Marín: de eso me alegro, y lo digo, insisto, 

con toda franqueza. 

Pero esto no es un tribunal de justicia; esto es una comparecencia parlamentaria en 

la que se dirimen y se debaten responsabilidades políticas. Y, en ese sentido, quería 

trasladarle la decepción por la valoración que hizo usted el pasado 12 de julio del 

archivo de su causa, cuando en las redes sociales, textualmente, señaló pues el 

orgullo de –cito textualmente, insisto– «haber hecho bien las cosas en cada 

momento». Rotundamente, no; no se puede señalar eso. Porque usted tenía una 

responsabilidad política in vigilando, es decir, usted tenía un auténtico submundo 

corrupto en su propia administración, y como líder del equipo tenía la 

responsabilidad de controlar a sus subordinados. 

La segunda cuestión que le quería trasladar es si de verdad no cree que, 

independientemente de su archivo –del que, repito, me alegro–, no le debe usted 

una disculpa a los vecinos de l’Hospitalet por lo ocurrido bajo su alcaldía. Yo no se 

la he oído; tal vez la ha pronunciado, y en ese sentido no tengo ningún inconveniente 

después en rectificar, si así me lo dice. Pero si no la ha emitido todavía, esa disculpa, 



Comissió d’Afers Institucionals 

Sessió núm. 23 / 28 de juliol de 2022 

 

22 

más allá del archivo, hoy sería una excelente oportunidad para que lo hiciera, para 

que pidiera disculpas a sus vecinos por lo ocurrido bajo su mandato. Porque bajo su 

mandato ocurrieron cosas gravísimas de las que –ya ha quedado claro– usted no ha 

obtenido un rédito o un beneficio personal, pero sí, supuestamente, subordinados 

suyos, aparte de haber lanzado una imagen nefasta de su propia ciudad. En ese 

sentido, por responsabilidad política, y tal y como ha señalado la portavoz de mi 

partido en el Ayuntamiento de Hospitalet, la señora Sonia Esplugas, usted debería 

haber presentado su renuncia hace tiempo. Usted no es culpable de malversación o 

prevaricación, pero sí es políticamente responsable de haberlas permitido. 

Y acabaré con una comparación que sé que no le va a gustar –y seguro que no le 

va a gustar y así me lo señalará en la réplica. Usted tiene una cosa en común con 

Esperanza Aguirre, y es que las dos –las dos– han sido absueltas de cada una de 

las imputaciones que tenían, absueltas por parte de la justicia. En cambio, les 

diferencia una cosa –muchas más, me imagino, pero hay una en este sentido que 

les diferencia–, y es que el 25 de abril del año 2017 Esperanza Aguirre dimitió de 

todos sus cargos –aún tenía institucionales y de partido– y dijo textualmente: «No 

vigilé lo que debía. Asumo la responsabilidad política con mi dimisión de no haber 

vigilado a Ignacio González.» Creo que sería una reflexión que debería usted realizar 

sobre sí misma y el papel que ha tenido en este asunto. 

Muchas gracias. 

El president 

Gràcies, diputat. En nom de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Glòria 

Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Sí; bé, gràcies, president. Benvinguda, senyora Marín. En primer lloc, des de Junts 

per Catalunya avui doncs volem mostrar la nostra emoció perquè, finalment, des de 

Junts per Catalunya sempre hem defensat que persistir és vèncer, i avui aquí, per 

primera vegada des de l'any 2017, ha estat possible que un diputat nostre, legítim, 

a l'exili, el nostre conseller Lluís Puig, hagi pogut complir plenament amb les seves 

tasques com a diputat, i avui participa en aquesta comissió per primera vegada en 

el Parlament. Volem agrair especialment a la CUP –que això ha estat possible 
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gràcies al seu vot a la Junta de Portaveus– que hagi fet possible doncs que el 

conseller pugui exercir els seus drets. Per tant, benvingut, conseller Puig, a casa 

teva, perquè representes la voluntat de milers i milers de ciutadans que et van votar 

i perquè això és una lluita no només nostra, sinó de tots els catalans que lluiten avui 

per persistir i per acabar assolint la nostra llibertat. 

Senyora Marín, lo que li volia comentar avui una mica ja s'ha dit, però sí que 

m'agradaria lamentar una mica aquest inici, on vostè doncs tenia uns minuts per 

comparèixer. Vostè sap perfectament pel càrrec que ocupa què significa una 

compareixença en aquest Parlament, i, per tant, venir-se a explicar. I lamento que 

l'inici hagi estat doncs que nosaltres siguem qui intervinguem per després vostè fer 

les seves explicacions. Jo crec que això anava al revés: vostè sabia quin era el tema 

avui, i crec que hagués estat bé que ens l'hagués explicat, i nosaltres, en base a la 

seva explicació, fer les preguntes, i crec que és el funcionament habitual d'aquesta 

cambra. 

D'altra banda, també dir-li que és veritat que la 
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causa ha estat arxivada i que potser hagués estat millor que aquesta compareixença 

doncs hagués tingut lloc fa un temps. Però jo avui em pararia en un detall –i vull que 

s'hi fixi–, i és que vostè ha entrat aquí i tenia tots els fotògrafs a sobre, totes les 

càmeres, tota la premsa. I avui les coses funcionen així: surt una notícia al diari i 

determinades forces polítiques interessadament, probablement, doncs li donen 

volada; molta gent comença a fer tuïts, informació, i això va sent una taca d'oli. Vostè 

ha estat arxivada, però a mi m'agradaria que vostè manifesti avui què se sent, no?, 

quan aquesta causa està viva i vostè és assetjada d'aquesta manera, perquè és com 

se sent la majoria de gent que està patint la repressió ara mateix de l'Estat espanyol 

per la causa independentista. 

També li voldríem parlar doncs de casos com afiliats nostres, com l'alcalde Trias, 

que no recordo que el seu partit fes cap manifestació en defensa de que potser les 
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notícies que dos dies abans de les eleccions a Barcelona va publicar un diari 

espanyol i que sembla que tots s’hi van abonar, i van acabar com van acabar 

aquelles eleccions. Per tant, ens agradaria saber si vostè defensa també aquesta 

presumpció d'innocència més enllà del que es pugui dir a determinats mitjans. 

Bé, a mi el que m'agradaria també comentar-li –i ja per acabar, perquè crec que 

m'agradaria haver-la escoltat, i potser tindrem doncs una segona intervenció– és 

que, malgrat que ha estat arxivat –ja ho han dit alguns companys–, doncs hi han 

regidors que estaven sota la seva tutela que no ho han estat. Però, mentre ha durat 

aquesta causa, vostè estava imputada –no era només un cas d'assenyalament, sinó 

que estava imputada–; no ha renunciat ni a l'alcaldia ni a la presidència de la 

diputació. I m'agradaria saber, doncs, si el posicionament del Partit Socialista serà 

el mateix avui de cara a la presidenta Laura Borràs. 

I si es creu en la lluita contra la corrupció, també m'agradaria saber –que crec que 

vostè té algun pes en aquest Partit Socialista– si finalment –finalment– aquesta lluita 

contra la corrupció s’hi veurà reflectida i el seu partit farà alguna cosa per complir 

amb les resolucions del Consell d'Europa. Perquè no som nosaltres, és el Consell 

d'Europa qui ha dit en diverses ocasions..., i ha assenyalat Espanya perquè segueix 

sense haver-hi separació de poders. El fet de que els alts tribunals siguin triats per 

polítics mai podrà funcionar. 

I perquè vegi doncs..., el seu cas ha estat arxivat, però perquè vegi que la justícia 

funciona diferent per a tots aquí, el jutge Andreu, amb les filtracions de Villarejo, 

resulta que dona consells perquè..., com s'ha de fer el 9-N i com s'ha d'acabar 

després detenint el president Mas. Li recordo la inhabilitació del jutge Vidal per tres 

anys –tres anys– per haver participat en la redacció d'una futura constitució catalana.  

A veure, el seu partit no té pocs casos de corrupció, i, per tant, els convido a treballar 

durament perquè això s'acabi. I m'agradaria saber doncs quines són les mesures 

que vostès prendran per a tots els casos –que també ha comentat aquí la diputada 

de la CUP–, en clau de transparència, en clau de què es fa amb tots aquells casos 

que vostès han tingut oberts i que no són pocs. I també doncs si ajudarà que el seu 

grup participi novament amb la llei d’alertadors, que, com ha dit la companya 

d'Esquerra Republicana, la clau en la figura d'aquests alertadors..., és una funció 
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bàsica perquè s'acabi amb aquesta corrupció, i aquesta llei va quedar morta perquè 

va decaure la legislatura. I, per tant, nosaltres, almenys des de Junts per 

Catalunya..., la nostra voluntat és reemprendre aquesta llei d’alertadors i saber si el 

seu partit doncs estaria disposat a participar-hi activament. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. Per contestar les preguntes que li han formulat, té un temps de 

deu minuts per fer-ho. 

L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 

Molt bé. Gràcies, president. Bé, primer de tot, lamento profundament haver, no?, 

realitzat una intervenció, no?, en la primera intervenció –que he fet, senyora Sabater, 

no és que no hagi fet una intervenció, he fet una intervenció– posant-me a disposició 

dels grups per aclarir totes les qüestions que vostès han considerat. Jo li demanaria 

al president..., no sé si m'allargaré una mica més, no?, dels deu minuts, però una 

mica per reequilibrar i per explicar les qüestions que vostès m'han preguntat. 

En primer lloc, m'agradaria llegir un paràgraf de la interlocutòria de l'arxiu –que, ho 

repeteixo, per si hi ha algun diputat o diputada que no el té, en tenim còpies 

disponibles perquè el puguin llegir, si no és avui, un altre moment–, l'arxiu de la 

jutgessa, que diu: «Tras el conocimiento de la información que le transmitió el señor 

Graells, la señora Marín adoptó las medidas que estimó necesarias para la 

averiguación de los hechos, no solo las entrevistas con los implicados, sino la 

determinación de la práctica de una auditoría. Y, una vez judicializada la causa, se 

inhibió de ninguna actuación más dentro del consistorio, pues, como ella manifestó 

al señor Graells, ya no se podía actuar si estaba la vía penal abierta para la 

investigación de los hechos. No se aprecia un ánimo de ocultar los hechos por parte 

de la señora Marín.» 

A més d'aquests raonaments jurídics, que formen part de la interlocutòria, els afegiré 

dos coses. La primera és que tinc el convenciment d'haver actuat en tot moment de 

manera políticament responsable i èticament impecable. No tinc cap problema en 

tornar a explicar i a detallar quina va ser la meva actuació davant dels fets que em 
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va traslladar el senyor Jaume Graells. Haig de comentar, el primer de tot, que és que 

el consell esportiu és una entitat privada sense afany de lucre que fomenta l'esperit 

escolar, i també esportiu, que no té cap vinculació orgànica amb l'Ajuntament de 

l'Hospitalet ni amb cap ajuntament i que la relació és a través de les subvencions 

que el consell rep del consistori. 

El dia 3 de febrer del 2020, com vostès saben, Jaume Graells, aleshores 

responsable, tinent d'alcalde d'Educació, Esports i Joventut, membre del consell 

esportiu des de l'any 2011, em va explicar, em va venir a explicar que tenia 

coneixement d'uns fets que ell va qualificar d'irregularitats en el si de l'entitat. 

Immediatament, i davant d'ell, i telefònicament, vaig posar en coneixement de la 

secretaria general de l'ajuntament aquests fets, que, com vostès imagino que saben, 

és la màxima autoritat jurídica del consistori. L'endemà vaig citar per separat els dos 

denunciats, el senyor Cristian Alcázar i el senyor Cris Plaza. Davant de les versions 

contradictòries sobre el que havia passat, sobre els fets, i donat que existien també 

motius personals i motius sentimentals, vaig decidir, aconsellada per la secretaria 

general de l'ajuntament, impulsar una auditoria econòmica, financera i de gestió que 

aportés conclusions objectives de com s'estava funcionant en el si d'aquest consell 

esportiu. Així l’hi vaig encarregar al president del consell, perquè era el consell que 

havia de demanar i realitzar aquesta auditoria, i l'auditoria es va posar en marxa el 

dia 25 del mateix mes de febrer. El senyor Graells es va integrar a la comissió de 

seguiment de l'auditoria; va formar part de la comissió que va escollir l'auditor que 

havia de realitzar aquesta auditoria. I aquesta no es va poder finalitzar degut a la 

intervenció de la policia, de la UDEF. 

Per tant, també... –hi ha una mica d’eco. Això no compta, no?, en temps. Fem una 

mica de parèntesi. (Pausa.) President... És que és molt incòmode parlar i sentir-se 

aquí. (Pausa.) Sí? No. Hi ha un eco. Si abaixes el volum, potser. (Pausa.) A veure, 

algú que sàpiga una mica de... (Veus de fons.) Bé, faré..., no? (Pausa. Veus de fons.) 

Sí, sí, sí. Ara sí, no? Espera, no facis res més. D'acord, continuem. 

Bé, estava dient que es va encarregar aquesta auditoria i que no es va poder realitzar 

l'auditoria de forma..., fins al final, perquè ens entenguem, perquè va haver-hi la 

intervenció de la UDEF. 
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També, i en paral·lel, vaig demanar una revisió de tota la relació entre l'ajuntament i 

el consell esportiu, és a dir, totes les subvencions, contractes o tota, no?, tipologia 

de relació que pogués existir entre l'ajuntament i el consell. I la Intervenció General 

–que, com vostès també saben, és la màxima responsable en matèria econòmica 

de l'ajuntament– va informar que totes estaven perfectament auditades, realitzades 

i justificades, i, per tant, totes les relacions entre el consell esportiu i l'Ajuntament de 

l'Hospitalet era una relació correcta i adequada. 

Un cop judicialitzat el cas, com bé vostès saben perquè va ser públic i notori, tant jo 

com l'ajuntament hem col·laborat activament en la instrucció del cas facilitant tota la 

documentació al jutjat. I aquesta actuació és la que està recollida tant en els escrits 

del fiscal com també de la jutgessa, que recolza i que dicta, respectivament, el meu 

arxiu. Això en lo que té a veure amb la meva actuació, que alguns de vostès m'han 

preguntat. 

Respecte a terceres persones o respecte a altres qüestions, també volia fer algunes 

consideracions. La senyora Jordina Freixanet comentava el tema de la 

indemnització. Vull que quedi molt clar... Si vostè em pregunta: «Vostè sabia que el 

senyor Cris Plaza marxava del consell esportiu?», li dic: sí. A més, era un fet públic 

i notori. Si vostè em pregunta: «Vostè sabia que el senyor Cris Plaza havia cobrat 

una indemnització?», li dic: no, rotundament no. Per tant, una qüestió que, senyora 

Jordina, li preocupava i que volia clarificar. 

Una altra qüestió que també m'han preguntat per diferents grups: per què no es van 

apartar? Jo no diria per què no s'han apartat els corruptes. Aquí, crec que... A veure, 

jo ho he dit, ho ha dit també la senyora Alícia Romero: estic aquí voluntàriament, 

cosa que no tothom pot dir, eh? Estic aquí perquè he volgut venir, per donar la cara 

i per explicar el que vostès considerin; contenta, tranquil·la i amb la voluntat de donar 

totes les explicacions que estimin convenients. Però també demano respecte; 

respecte, perquè jo tinc respecte pel Parlament de Catalunya, tinc respecte per 

aquesta comissió, i demano a tothom que tingui respecte no només a Núria Marín, 

alcaldessa de l'Hospitalet o presidenta de la diputació, sinó que es tingui respecte 

en general. I, per tant, per què no vaig apartar els denunciats? Doncs miri, l'hi diré 

molt clarament: des del minut zero he treballat i he fet un resum per clarificar els fets 
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en l'àmbit de la meva responsabilitat política, que era... Pot ser que a vostès els 

sembli bé o els sembli malament, però jo vaig considerar que lo que havia de fer era 

encarregar aquesta auditoria que ens expliqués i ens detallés com s'estaven 

realitzant les coses en el si del consell esportiu, i, per tant, és el que vaig decidir fer.  

En el moment que es va judicialitzar aquest cas, el que vaig fer són dos coses: una, 

respectar la investigació judicial, i dos, col·laboració màxima amb la justícia. I, per 

tant, també vull dir clarament que aquest respecte per les investigacions i aquesta 

col·laboració amb la justícia també implica la presumpció d'innocència. 

I vull recordar també al senyor Parés, no?, que el senyor Cristian Alcázar va deixar 

el seu càrrec en el moment que el fiscal va fer pública la qualificació i que el senyor 

Cris Plaza feia mesos que ja no era regidor, eh? 

Vull també explicar, per si no ho saben –perquè ha estat un cas molt mediàtic, i jo 

crec que, no?, han estat molts els papers i els diaris que s'han omplert amb aquesta 

qüestió–, vull recordar que l'ajuntament, en aquest cas, també és acusació particular. 

Per tant, una de les mesures que hem pres ha estat aquesta. 

D’explicacions s'han fet totes les explicacions que han estat necessàries, davant de 

la UDEF, davant dels mitjans de comunicació, davant de la seu judicial, en els òrgans 

institucionals i també en la meva ciutat. I, per tant, ni he blanquejat ningú, no he 

desprestigiat ningú, ni el senyor Jaume Graells ni ningú, i, per tant... 

També una altra cosa, senyora Jordina: que li quedi molt clar que mai mai el PSC 

s'ha finançat amb cap diners del consell esportiu, eh? I crec que val la pena que 

esborri aquest tema de la seva argumentació perquè això és senzillament mentida.  

Més qüestions. Em demanaven responsabilitats polítiques, perquè certament aquí 

no estem en 
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un judici, no?, tradicional. Poder alguns de vostès es pensen que això és un judici 

polític –jo penso que aquí vinc a donar les explicacions que vostès es mereixen–, 
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però crec que aquestes responsabilitats polítiques les vaig assumir sobradament 

quan vaig fer tot el possible per clarificar els fets, i, en segon lloc, ho repeteixo, amb 

la col·laboració, sempre, amb la justícia. 

Miri, segurament... –a veure, em queda poc de temps. Vostès han fet algunes 

preguntes. Jo tenia... Li volia comentar al senyor Garriga, no?, respecte... Perquè 

aquesta... És que no el veig, senyor Garriga. Aquí. És que em costa una mica parlar 

si no veig la persona. Parlava vostè de que el PSC i Esquerra Republicana és el 

mateix. Altres deien: «És el mateix el PSC que Junts.» El senyor Carrizosa també..., 

o el senyor Alejandro Fernández, també, no sé amb quin CUP anava. Mire, yo le 

diré: mire, no es lo mismo, ya se lo digo yo. Esquerra Republicana, PSC no somos 

lo mismo; no porque lo digamos nosotros, es que es así, y usted ha podido ser testigo 

y podrá ser testigo en muchísimas ocasiones de que no es lo mismo. 

Pero sí que le quería hacer simplemente un minuto para comentarle el tema de la 

lengua. Es un tema que seguramente tenemos visiones muy diferentes. Pero yo soy 

la alcaldesa de l'Hospitalet, y me preocupo por los intereses de los niños y de las 

niñas y de los jóvenes de mi ciudad. Y, como usted decía, ¿no?, en Hospitalet se 

habla castellano y se habla catalán, indistintamente, y seguramente en la calle se 

habla mucho más castellano que catalán. Y a mí lo que me preocupa es que los 

niños de Hospitalet conozcan perfectamente las dos lenguas. Sé que una está 

asegurada, porque el castellano se habla en muchas casas y se habla en la calle. 

Lo que nos interesa a todos, a ustedes también, es que los niños estén bien 

preparados y que en Hospitalet nuestros niños tengan las mismas oportunidades 

que los niños de otras ciudades y de otros pueblos en que en sus casas y en la calle 

solo se habla una lengua. Quería simplemente comentarlo porque me ha parecido 

importante. 

Mire, no sé si..., m'ha preguntat el senyor Parés, no?, si jo en tenia coneixement, i 

ha quedat clar que no tenia coneixement d'aquesta qüestió, i les coses han estat tal 

com les he explicat. I la meva versió, a més a més, és una versió que vostè la pot 

mirar i la pot llegir en totes les compareixences, davant de la UDEF, davant de la 

jutge, de la jutgessa, davant dels mitjans de comunicació i sempre que he tingut 

l'oportunitat d'explicar-me i de parlar. 
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Senyor Carrizosa, vostè..., me hablaba del diseño de los consells esportius. Mire, yo 

siempre digo que hay normas, hay reglamentos, hay cuestiones que seguramente 

se hacen en un momento determinado con la mejor intención; se llega a acuerdos 

para tirarlos adelante y que, al cabo de un tiempo, quizás ya no son válidos y no 

sirven. Si es el caso –que yo quizás no sea la persona más adecuada para opinar–, 

si creen ustedes que el diseño de los consells esportius que tenemos en Cataluña 

no es el correcto, creo que estamos en la sede, precisamente, donde se aprobaron 

estos consells y es en esta sede donde deberían modificarse. 

Usted me decía que..., bueno, apelaba a que llevamos cuarenta años gobernando 

en Hospitalet, y también le voy a decir que yo espero y confío que los ciudadanos 

de Hospitalet continúen confiando en el PSC y que continúen confiando en mí para 

encabezar esta lista que, sin duda, intentaremos que gane en las próximas 

elecciones en beneficio no de la alcaldesa de Hospitalet, sino en beneficio de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Y, a ver, para finalizar..., i si m'ho permeten, volia agrair a tots i a totes les seves 

intervencions, tot i que hi han algunes de les intervencions que, evidentment, no hi 

estic d'acord. Jo he escoltat atentament tothom, però és obvi que amb alguns de 

vostès tenim punts de vista diferents; d'altres, tenim punts de vista gairebé contraris 

–això és així–, però sempre he pensat que això no ha de ser un impediment per 

arribar a consensos, per arribar a treballar plegats. Crec que aquesta casa, que el 

Parlament de Catalunya, on resideix precisament la sobirania, no?, d'aquest país, 

on resideix la sobirania de Catalunya, hauria de ser precisament l'escenari per 

aconseguir acords en benefici de la ciutadania.  

Els deia al principi que hauria preferit estar aquí i venir aquí a parlar de temes que 

realment preocupen els meus veïns i veïnes, perquè precisament és d'això del que 

es tracta a la política, de ser útils als ciutadans i no d'enfrontaments estèrils, de 

càlculs electorals o de la desqualificació de l'adversari polític. Miri, soc una gran 

defensora de la democràcia, de la política amb majúscules, i aquesta que, 

començant pels municipis fins al Govern de l'Estat, té plena vocació de servei públic.  

I els vull dir –i li demano al president dos minuts–, amb tota la humilitat i sense la 

intenció de donar cap lliçó a ningú, que a l'Hospitalet som experts en dialogar i 
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aconseguir consensos, en posar per davant de tot la qualitat de vida dels veïns i de 

les veïnes i en posar en valor les nostres fortaleses i les nostres oportunitats. Hem 

fet un gran pacte de ciutat per superar els efectes del covid-19; hem estat capaços 

d'aconseguir un acord per salvar l'Acadèmia Cultura, un centre escolar al barri de la 

Torrassa, amb representants de forces polítiques que ideològicament poc tenen a 

veure amb el govern municipal, i ho hem aconseguit, i estem enllestit un PDU de la 

Gran Via que convertirà l'entorn de Bellvitge en la capital de la biomedicina del sud 

d'Europa, i aquest PDU és un gran projecte, un projecte de país, i aquest PDU serà 

una realitat. I el nostre objectiu és crear les condicions per generar llocs de treball, 

per generar riquesa, per crear economia, per reinvertir-la en els barris i per garantir 

els drets de la ciutadania. Volem una ciutat cohesionada on l'educació, on la cultura, 

on l'esport siguin protagonistes principals i que així puguem generar més i millors 

oportunitats. Sabem que quan sumem, quan treballem plegats som invencibles, i ho 

hem demostrat fa molt poquet, fa uns dies, amb el Mobile, hem aconseguit que es 

quedi per sempre amb nosaltres. I espero que sumant i que treballant plegats 

puguem aconseguir millorar la sanitat, l'educació i la seguretat a l'Hospitalet i que 

puguem aconseguir transformar l'Hospitalet en una ciutat amb present, però sobretot 

una ciutat amb futur, una ciutat que afronta els reptes globals com l'emergència 

climàtica, però que també garanteix que cap persona es quedi enrere. 

I aprofito aquesta tribuna per fer allò que diuen de necessitat, virtut i demanar-los, 

amb tot el «carinyo» i tot el respecte, que siguin valents i que treballin per arribar a 

acords en benefici de la ciutadania. Els prego i els emplaço a seguir treballant, a 

trobar-nos aquí al Parlament, però aquesta vegada sí, per parlar de l'Hospitalet, la 

segona ciutat de Catalunya. 

I només em queda afegir que moltes gràcies per les seves paraules, encara que hi 

han algunes que, com he dit, no hi estava gens d'acord, i desitjar-los un bon estiu. 

El president 

Gràcies, senyora Marín –ja veig que s'aixequen mans. Ara saben que el Reglament 

diu que els grups parlamentaris que ho desitgin poden demanar algun tipus 

d’aclariment. També saben d'aquesta presidència, per altres compareixences que hi 

han hagut, que en el primer torn soc flexible en els temps del compareixent i dels 
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grups parlamentaris i que en el segon torn no ho soc, eh? No em miri així, senyora 

Vilalta, perquè hem compartit tota aquesta legislatura i sap que aquests són els 

procediments. Per tant, els donaré un temps màxim, sent també generós, perquè el 

que havíem acordat a l'inici de la legislatura eren temps de tres minuts –en els 

aclariments, de quatre minuts–, i no els concediré més temps. Veig que la senyora 

Freixanet té interès en parlar, i, per tant, té la paraula. 

Jordina Freixanet i Pardo 

Gràcies, president. Intentaré cenyir-me al temps que vostè em concedeix. En primer 

lloc, gràcies, senyora Marín, per les explicacions. Algunes ens han donat resposta, 

com el tema de la indemnització, o ha set molt taxativa quant als dinars de 

campanya, que també l’hi preguntava; en d'altres –la falsificació d'actes, les cartes–

, no respostes, la filtració dels whatsapps. Sí que m'agradaria, si pogués anar a 

aquest segon torn..., acabar d'explicar-nos exactament quins són aquests punts 

d'ombra que encara voregen. Però, més enllà de centrar-me en les seves 

explicacions, que, com l’hi dic, crec que són molt correctes, sí que m'agradaria 

apuntar algunes qüestions. 

Primer, parlava la portaveu del PSC de desjudicialització de la política. Li diré que 

no faci trampes amb la mesa de negociació, que ahir es parlava de desjudicialitzar 

un conflicte polític, i que vostè el que els demana és desjudicialitzar la corrupció, i 

aquí no ens hi trobarà mai. 

En segon lloc, no hem fet més que fer referències a les responsabilitats penals. He 

dit una vegada i una altra que nosaltres aquí no en demanàvem ni una, de 

responsabilitats penals, perquè no ens toca ni és el lloc, sinó que demanàvem 

responsabilitats polítiques, per dos motius: ja sigui per un absolut desconeixement, 

impropi del càrrec que ostenta, ja sigui per la connivència amb els fets que s'han 

pogut produir. De les segones explicacions que vostè ha fet, dedueixo que m'inclino 

més per la primera, però en tot cas també m'agradaria que vostè es reafirmés en 

quines són aquestes responsabilitats polítiques. 

I tercer, la lluita contra la corrupció ens interpel·la a tots, i vostès parlaven de 

mentides i jo els parlaré de veritats: és cert que no va apartar els corruptes durant 

dos anys; és cert que no va protegir els alertadors; és cert que no s'ha actuat amb 
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suficient transparència i exemplaritat, i això no ho diu el Grup d'Esquerra 

Republicana –vostè també llegia la interlocutòria de l'arxiu judicial–, sinó que ho diu 

la UDEF, i diu molt clarament que vostè va poder adoptar mesures que les seves 

atribucions i autoritats li permeten. I li fica un seguit d'exemples: l'obertura 

d'expedients disciplinaris, investigació sobre els fets, fins i tot posteriorment de 

l'actuació policial i judicial. I li torna a dir que la inacció no està permesa i que 

s'haguessin pogut articular molts més mecanismes per desacreditar els denunciants.  

Però sobre la corrupció no es construeixen projectes de ciutat ni projectes de país. I 

els diré que a nosaltres no cal que ens donin lliçons de com hem de fer les 

campanyes electorals, perquè no som aquí per guanyar eleccions, sinó per servir 

públicament i per retre comptes èticament. I no els permetem, com vostès ens deien, 

que se'ns acusi de casos de corrupció així, a l'aire, intentant fer una bombolla de 

fum. Aquí no tots som iguals; si hi ha algun cas de corrupció, indiqui’l i prendrem les 

mesures pertinents, com s'ha fet sempre. 

Acabo. Potser l'hem incomodat, i som aquí des del màxim respecte, i, per tant, si hi 

ha hagut alguna incomodació he intentat ser el més respectuosa possible. Però el 

compromís republicà és inequívoc en la lluita contra la corrupció, contra tot tipus, i 

en l'exemplaritat. I, per tant, quan vostè parlava de que la lluita contra la corrupció 

pot ser un tema estèril, li diré que en cap cas en aquest país i per construir una ciutat 

és incompatible, en aquesta ciutat que vostè ens deia, que aquesta es pugui 

construir des dels fonaments de la corrupció. La lluita contra la corrupció ens hi hem 

de comprometre tots, i aquí segur que ens hi trobarà, en aquests grans consensos i 

en aquesta suma que vostè ens demanava. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom de... El Grup Parlamentari Socialista vol intervenir, 

senyora Romero? 

Alícia Romero Llano 

Seré breu, eh?, president. Bé, la veritat, tornem a agrair la compareixença de 

l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. En aquest segon torn vostè ha donat 

respostes, diguéssim, clares sobre la seva actuació. Entenc que vostè aquí no està 

responent, evidentment, davant de la justícia. Ja ho va fer, i el seu cas s'ha arxivat 
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perquè no hi havia cas. I aquí –també ho dic per alguns diputats, que han fet algunes 

intervencions– els nostres estatuts, del PSC, el que estableixen és que s'ha de 

suspendre de militància una persona quan comença el judici oral. No és el cas de la 

senyora Marín, perquè s'ha arxivat. Evidentment, doncs quan passa això ho fem 

sempre, sense cap excepció, però no és el cas de la senyora Marín, a qui se li ha 

arxivat el cas perquè el jutge així ho ha establert. 

Crec que la seva transparència i les seves explicacions doncs han quedat molt 

clares. La seva actuació va ser correcta, com diu la jutgessa. Vostè va actuar de 

seguida que va conèixer aquests fets, uns fets que planteja una persona que, a més 

a més –explica–, doncs justament enforteix la seva argumentació. I el que em sap 

greu és que aquesta persona avui estigui a les files d'Esquerra Republicana i això 

s'estigui utilitzant políticament. Em sap greu, senyora Freixanet, però estan 

construint un projecte polític a Hospitalet contra el PSC, i amb una mentida que ja la 

jutgessa ha arxivat perquè considera que no hi ha causa. 

Miri, a nosaltres no ens agrada ser els puristes de res, perquè tothom doncs a 

vegades es troba amb casos que no desitja. Però no diguin vostès que quan 

coneixen un cas l'estudien, l'analitzen i hi entren a fons, perquè podria posar-li molts 

exemples. I vostès moltes vegades han dit –i li poso el cas del senyor Vendrell–: «No 

ens creiem el que diu la Guàrdia Civil.» Bé, i en aquest cas sí que es creuen el que 

diu la UDEF. Tinguem 
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el mateix criteri per a tot, i quan vostès coneixen algun cas de corrupció –que n'han 

tingut també–, doncs estaria bé que sempre s'hagués actuat de la mateixa manera. 

Nosaltres ho intentem fer. És molt complicat gestionar un partit tan gran amb tantes 

persones, però estem orgullosos dels nostres representants públics que actuen amb 

honestedat –que actuen amb honestedat–, amb rigidesa i utilitzant els mecanismes 

que tenen al seu servei per millorar la vida dels ciutadans, com ha fet la senyora 

Marín. I, hi insisteixo, els ciutadans el 28 de maig decidiran si el projecte que lideren 

la senyora Marín i el PSC és el que ha de tornar a governar aquesta ciutat. 
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Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. El senyor Garriga també em demana la paraula. Endavant. 

Joan Garriga Doménech 

Sí. No, me llama la atención que pongan de manifiesto este consenso entre Esquerra 

i PSC criticando la judicialización de la política cuando esta es supernecesaria. 

Nosotros consideramos que es muy oportuna, porque el tercer poder, el de la 

justicia, tiene que fiscalizar al primero, el ejecutivo y el legislativo, y a ustedes les 

molesta, les molestan las jueces porque en un estado democrático tienen que 

fiscalizar al poder ejecutivo y el legislativo, y esto lo llaman como algo malo. No, no, 

es que es buenísimo que los jueces estén pendientes de cualquier ilegalidad que 

cometa un parlamento o un gobierno, en este caso, en general, los políticos. O sea 

que es bueno. Dejen de decir que judicializar la política es malo –es supernecesario. 

Y gracias a ello hay políticos corruptos que están en la cárcel y se puede acabar con 

los golpistas, que quieren acabar con nuestra convivencia. O sea, sí a la 

judicialización de la justicia y no a su consenso de sacar la justicia de la política. 

Y, por contestar el tema lingüístic, mire, señora Marín..., no és faci trampa al solitari: 

vostès volen imposar un model, que és la immersió. Està bé que molts 

castellanoparlants puguin aprendre el català a l'escola, evidentment, però els 

catalans també tenim dret a poder estudiar en la llengua comuna, que és l'espanyol, 

i aquest dret vostès el neguen. No es pot fer la lectoescriptura o la llengua vehicular 

l'espanyol, no es pot explicar l'escola catalana gràcies al consens de tots els partits 

polítics excepte VOX i alguna altra excepció. I ja està. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. En nom de la Candidatura d'Unitat Popular, té la paraula la diputada 

Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 
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Sí; moltes gràcies. A veure, senyora Marín, les meves preguntes no les ha respost, 

però és que ara en tinc de noves. Sincerament, crec que aquesta ha estat una 

compareixença, des del meu punt de vista, decebedora i preocupant. 

Perquè vostè ha dit, per exemple, que la relació entre el consell..., que el consell 

esportiu era una entitat privada i que la relació amb l'ajuntament..., que no hi havia 

cap tipus de relació orgànica –ho ha dit fa un moment. I resulta que el consell 

esportiu, com qualsevol persona pot comprovar, té dotze membres a la seva 

comissió directiva, de les quals sis les hi posa l'Ajuntament de l'Hospitalet, i entre les 

quals hi ha la pròpia regidora, la senyora Maria Teresa Revilla i el senyor Sergi 

Crespí, cap de servei, etcètera. Llavors, com és possible –i m'agradaria que m'ho 

expliqués–, com s'explica que no hi hagi relació orgànica entre el Consell Esportiu 

de l'Hospitalet i l'Ajuntament de l'Hospitalet si en les pròpies bases del consell 

estableix que sis dels representants, dels dotze que té el consell directiu, sis són 

representants municipals i, a més a més, són representants..., no són representants 

que esculli l'ajuntament d'entre la ciutadania, no, no, és que són càrrecs de 

l'ajuntament, no? Per tant, costa una mica d'entendre aquest intentar posar aquesta 

distància de que vostès no tenen absolutament res a veure amb el consell esportiu 

quan hi tenen membres que estan designats perquè, per estatuts, aquesta és la 

consideració. 

Per tant, sí que m'agradaria que m'expliqués quina és aquesta relació que hi ha entre 

el consell i l'ajuntament i com es reten comptes de les decisions que es prenen en 

el consell esportiu; quins mecanismes de control té l'ajuntament sobre aquest consell 

esportiu, on hi té sis persones designades en el seu àmbit directiu, i com es controla 

la funció que tenen aquestes persones a l’àmbit directiu. 

Les altres preguntes que li he fet, i que no ha respost, com, per exemple, respecte 

al control de les subvencions, ja entenc que no les respondrà; sobre les irregularitats 

que hi ha detectades, demostrades, documentades, si s'han aturat i quin control hi 

ha perquè no es tornin a produir, com la contractació de monitors, no?, el pagament 

de monitors sense contracte, tot el que ha anat sortint a la llum pública d'irregularitats 

que fan esfereir de que a una administració pública d'una ciutat de la magnitud que 
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és l'Hospitalet, no?, la primera ciutat en nombre d'habitants després de Barcelona, 

es puguin produir aquest tipus d'irregularitats. 

Per tant, jo sí que li demanaria que no tingués una actitud tan cofoista en les seves 

respostes i tan demagògica, sinó que, amb sinceritat, doncs respongui preguntes 

concretes que se li han fet i a les que no ha donat resposta. 

Gràcies. 

El president 

En nom d'En Comú Podem, el senyor Marc Parés també vol intervenir. 

Marc Parés Franzi 

Gràcies, president –molt breument. En primer lloc, per agrair les explicacions 

donades per part de l'alcaldessa, també mostrant tot el nostre respecte a la seva 

persona i al seu càrrec, òbviament. 

Sí que voldríem manifestar alguna preocupació per l'intent, entenem nosaltres, de 

construcció de relats que no s'acaben d'ajustar a la realitat –al primer hi ha fet 

referència ara la diputada Sabater. És a dir, és veritat que el consell esportiu és una 

entitat privada, però també és veritat que molts dels seus membres o dels membres 

del seu consell de direcció són designats directament per l'Ajuntament de 

l'Hospitalet. Per tant, existeix una relació, igual que existeix també una relació 

econòmica des del punt de vista de que s'hi donen subvencions. I, per tant, 

l'Ajuntament de l'Hospitalet, com deia a l'inici, té alguna responsabilitat política, 

entenem nosaltres, a l'hora d’actuar sobre els fets que s'han conegut del consell 

esportiu. 

I en segon lloc, i també responent una mica a la senyora Romero, no?, que ens deia: 

«No hi ha causa.» Home, sí que hi ha causa. És a dir, el cas de la senyora Marín ha 

estat arxivat, i crec que tot això tots ho compartim i no estem aquí per emetre un 

judici sobre això. Però sí que és veritat que existeix una causa del Consell Esportiu 

de l'Hospitalet; sí que és veritat que hi han nombroses persones imputades en 

aquesta causa, i sí que és veritat que el senyor Plaza o que el senyor Alcázar 

ocupaven càrrecs a l'Ajuntament de l'Hospitalet per part del Partit Socialista de 

Catalunya. Per tant, tot això són realitats, i, per tant, la causa existeix. I el que 
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nosaltres li demanàvem a la senyora Marín era responsabilitat política i actuació amb 

relació a aquestes causes un cop ella les va conèixer, que, com ens ha explicat, les 

va conèixer per boca del senyor Graells el febrer del 2020, ens ha explicat tot el que 

va fer a partir d'aleshores. Nosaltres creiem que el que hauria hagut de fer era 

apartar de les seves responsabilitats les persones acusades –no ho va fer. En tot 

cas, doncs discrepem sobre aquesta actuació. 

Però ella doncs..., ja ens ha explicat vostè el que va actuar. Li agraïm, com hem dit, 

doncs les explicacions que ens ha donat, però això no treu que la causa existeix, 

que la causa és preocupant –i acabo, president–, perquè nosaltres entenem que 

defensar els interessos de la ciutadania de la ciutat de l'Hospitalet i del conjunt del 

país també és lluitar contra la corrupció i ser exemplar quan es donen causes 

d'aquestes característiques com les que tots hem conegut. I això és el que nosaltres 

volíem posar sobre la taula. 

Res més, i moltes gràcies. 

El president 

El Grup de Ciutadans vol intervenir o...? 

Carlos Carrizosa Torres 

Sí. 

El president 

Doncs té la paraula. 

Carlos Carrizosa Torres 

Sí, muy brevemente. Señora Marín, es que no ha respondido a las preguntas que le 

he hecho, no ha respondido. Y había dos que eran..., una de ellas se la ha hecho 

casi todo el mundo, que es que si ha hecho algo para evitar que lo que ha ocurrido 

en el Consell Esportiu de l'Hospitalet se vuelva a repetir. 

Y luego la otra es: ¿qué va a hacer usted para implantar esa moción que se aprobó 

a instancias de Ciutadans en el año 2021 y que introducía unos cambios que usted 

sí que puede hacer en la composición de ese consell esportiu y en la designación 

de las personas que forman parte y en el peso que tiene el ayuntamiento en la...? 
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Usted puede instar a que se cambien los estatutos del consell esportiu y usted puede 

promover eso, que es lo que se acordó en la moción. Y no me ha dicho nada de eso, 

de qué es lo que piensa hacer para cumplir. Si no, claro, da la sensación de que 

usted ha llegado, no ha hablado al principio, luego, en la segunda intervención, da 

unas explicaciones y omite, en cambio, responder a las preguntas que se le han 

hecho. 

Gracias. 

El president 

Gràcies, diputat. Si la senyora Marín vol respondre algunes de les qüestions... (Veus 

de fons.) Ah, és veritat –ja no... Junts per Catalunya. Ara veig que parlarà el senyor 

Canadell. Doncs el diputat Canadell té la paraula. 

Joan Canadell i Bruguera 

Moltes gràcies. Senyora Marín, primer de tot, recordar-li que la senyora Freixa li ha 

fet una pregunta que no ha contestat, que ara també li ha recordat el diputat 

Carrizosa, i és com gestionen o pensa gestionar el seu partit aquests presumptes 

casos de corrupció i per evitar properes situacions com aquesta. Li recordo que, 

evidentment, qui té el control de la comissió és el president, però tenia trenta minuts, 

per començar. Per tant, no es preocupi pel temps, perquè segur que el president 

sabrà donar-li el temps que calgui, i, per tant, totes les preguntes que li hem fet crec 

que les podria respondre. I li demano també que ara respongui les que jo li faré. 

Una que li faré serà més a nivell personal i donada la seva experiència en política, 

en política a l'Estat espanyol: vostè ha tingut por en algun moment de que tingués 

una causa realment amb culpabilitat? Ha tingut aquesta por? Perquè, com es viu un 

cas com aquest formant part del sistema espanyol? Quan dic «espanyol» vull dir 

unionista espanyol, eh? Es viu amb tranquil·litat, es dorm per les nits? Creu que si 

vostè hagués sigut independentista declarada hauria tingut la mateixa sort que ha 

tingut? És una pregunta que li faig. No, no, i m'agradaria que respongués, eh? 

Perquè, al final, també som persones –també som persones. Vostè creu realment 

que tothom pot viure un cas com aquest de la mateixa manera que vostè l'ha viscut? 

Creu que el sistema espanyol judicial és un sistema just? L’hi ha explicat la senyora, 

la diputada Freixa: què passa amb un jutge com el jutge Andreu i què passa amb un 
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jutge com el jutge Vidal? Això creu que és justícia de veritat o és justícia defectuosa 

o és un escàndol de justícia?, que és lo que nosaltres pensem. Creu que els 4.200 

represaliats que té el procés és equivalent amb el que pot haver passat amb altres 

casos, amb manifestacions amb violència a llocs de l'Estat diferents? És el mateix? 

Ens tracten de la mateixa manera? Que fer plegar un president de la Generalitat per 

una pancarta que defensa un dret reconegut internacionalment, això és normal?  

Vostè diu que li preocupa la ciutadania de l'Hospitalet –i em sembla molt bé, és el 

que vostè ha de fer–, i ens ha explicat aquí moltes coses molt maques, de projectes 

que té la ciutat, però a nosaltres ens preocupa tenir un país democràtic, ens 

preocupa tenir un país on es pugui defensar de veritat a tothom de la mateixa 

manera, i ens dona la sensació que això no passa i que en alguns casos funciona 

diferent. Per tant, m'agradaria escoltar realment quina és la seva versió, en aquest 

cas, dels fets. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. I ara sí, per concloure aquesta compareixença, si la senyora Marí 

vol intervenir, li donaré el mateix temps que li he donat als grups parlamentaris. 

L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 

Sí; gràcies, president. Bé, la veritat és que, amb tot el «carinyo» i el respecte, eh?, 

jo, no sé, pensava, o tenia la percepció, no?, de que venia a parlar exclusivament 

del meu cas, no?, del tema del consell esportiu com a Núria Marín. Veig que el tema 

de l'arxiu tampoc ha agradat massa, no?, per, possiblement, les preguntes o les 

qüestions que es volien plantejar, i, per tant, hem anat..., cadascú ha explicat allò 

que ha cregut convenient. Màxim respecte per les seves intervencions, però 

realment... 

A veure, senyora Freixanet, jo..., amb tot el «carinyo», vostè em feia referència al 

que deia un informe de la UDEF, però és que, després d'aquest informe de la UDEF, 

ha vingut un informe del fiscal anticorrupció, i després d'aquest informe hi ha hagut 

una interlocutòria d'arxiu per part de la jutgessa. Per tant, està bé que vostè estigui 

mirant un informe, però jo li recomanaria que, si en mira un, els mirem tots, eh? I, 
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per tant, en el tema dels whatsapps doncs l’hi haig de dir clarament: miri, jo no tinc 

per costum..., no sé vostè, però jo no tinc temps per fer respostes massa llargues 

per WhatsApp. I, normalment, el que faig, però no amb un o amb els altres, en 

general, és fer okays o donar-me per assabentada del que m'estan dient. Però 

realment soc més de parlar, soc més de telèfon, soc més de parlar presencialment, 

que és el que en política, normalment... Ja sé que ara, no?, es porta molt el tema de 

les xarxes, es porta molt el tema dels whatsapps, però jo crec que és aconsellable 

que ens mirem als ulls i que ens parlem d'una forma diferent. En tot cas, jo li respecto 

la seva opinió, però, evidentment, no és la meva. Vostè té una opinió informada, i, 

bé, no li puc dir absolutament res –la seva. M'agradaria tenir una conversa més llarga 

i més profunda per poder-li aclarir algunes de les qüestions, però crec que ni és el 

lloc ni és el moment de fer-ho, en aquesta comissió. 

Senyor Garriga, miri, jo no sé al que vostè s’hi refereix, però..., a mí 

 

Fitxer 23CAI7 

 

los jueces no me molestan; de hecho, yo me he puesto a disposición. Máximo 

respeto. Y en el caso en que yo he tenido, ¿no?, esta experiencia, máxima 

colaboración para dar toda la información que yo y el Ayuntamiento de Hospitalet 

tenga. 

En el tema de la lengua no voy a entrar, porque, evidentemente, usted está aquí, 

tienen, ¿no?, tiempo y comisiones y debates respecto a esta cuestión. Yo le ha dado 

mi opinión como alcaldesa de Hospitalet, y continúo teniendo la misma opinión. Y 

creo que lo mejor que podemos hacer por los ciudadanos y ciudadanas de 

l'Hospitalet y de muchas ciudades de nuestro entorno es sin duda que nuestros 

chavales, que los jóvenes puedan tener el máximo de oportunidades posible. 

Senyora Sabater, jo ho sento, que la meva intervenció li hagi produït, no?, aquesta 

sensació, tant de preocupació, doncs crec que vostè ho ha dit abans, no? Ha estat 

alcaldessa; crec que possiblement ja no se'n recorda, no?, de com funcionen els 

consells esportius, també el que té, el que existeix en el seu municipi. Però, l’hi 
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repeteixo, el consell esportiu, li agradi a vostè o no li agradi, és una entitat privada 

que té una relació amb el municipi a través de les subvencions. Això no treu, eh?, 

que hi hagin representants del municipi, igual que hi han representants doncs en el 

si de la Creu Roja o poden haver-hi representants en algunes institucions doncs de 

metges o hospitals. Però, ho repeteixo, el tema és que és una entitat privada i que 

la relació amb l'ajuntament és la que és. En tot cas, si vostè vol aprofundir-hi, jo li 

puc enviar també informes doncs en els que s'expliquen perfectament totes aquestes 

qüestions –sí. Em demana el president que vagi acabant. 

Senyor Parés, doncs el mateix. Hi ha una pericial dins del sumari que sens dubte 

podria clarificar algunes de les qüestions que vostè també doncs plantejava. 

I, bé, en tot cas, senyor Carrizosa, no es preocupi; trobarem el moment idoni per fer 

doncs tirar endavant aquesta moció. És evident que hem estat, no?, amb uns tempos 

que possiblement no eren lo que més s'aconsellava, però trobarem el moment 

oportú, i segur que el senyor Miguel García se n'ocuparà, ell personalment, de que 

això tiri endavant. 

I per part de Junts, miri, amb tot el «carinyo» i amb tot el respecte: em semblava que 

estava en una entrevista amb un periodista en comptes de amb un representant d'un 

grup polític. Miri, les meves opinions, en tot cas, si vol, un dia quedem, fem un cafè 

i li puc explicar totes les meves sensacions, opinions, respecte al que jo he viscut i 

respecte al que altres, segurament, han passat, d'acord? 

Moltíssimes gràcies a tots. Disculpin, en fi, que no hem tingut possiblement, no?, el 

temps. La meva experiència... Ho sento, però és la primera vegada que vinc al 

Parlament, al Parlament a una comissió, i, per tant, doncs el funcionament... Per a 

la propera vegada, per a aquesta vegada que els he demanat que puguem parlar de 

l'Hospitalet, de la segona ciutat de Catalunya, espero i desitjo que ho faci bastant 

millor. 

Moltes gràcies. 

El president 
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Gràcies, senyora Marín. Ara suspendríem deu minuts la comissió –deu, la 

reprendríem a les dotze i deu– perquè hi han problemes tècnics i el senyor Lluís Puig 

ha d'intervenir i no l'escoltaríem. A les dotze i deu reprendrem la comissió. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

El president 

Senyores diputades, senyors diputats, reiniciaríem aquesta comissió... 

Proposta d’acord de derogació de l’article 79 dels Estatuts del 

règim i el govern interiors del Parlament 

221-00024/13 

...amb el punt segon de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord de derogació de 

l'article 79 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, els ERGI... 

Glòria Freixa i Vilardell 

President, disculpi. Només un moment per dir que en David Saldoni ha ocupat el seu 

lloc com a secretari i, per tant, bé, que ja no hi ha aquesta substitució. 

El president 

Molt bé. (Alícia Romero Llano demana per parlar.) Digui’m, senyora Romero. 

Alícia Romero Llano 

La senyora Freixa m'ha donat la llum. Hem substituït el senyor Salvador Illa pel 

senyor Ramon Espadaler. 

El president 

Molt bé. Moltes gràcies. No hi ha cap més substitució, pel que veig. Tots els grups 

parlamentaris tenen la proposta i en són coneixedors. Si els hi sembla, podríem 

passar ja directament a la votació. Abans de passar... 

Maria Dolors Sabater i Puig 

No. 

El president 
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...a la votació, com que el senyor Lluís Puig... 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Estem... Perdó. No hi haurà torn de paraula? 

El president 

D'acord. Doncs la senyora Sabater té la paraula. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Estem parlant de l'acord d'addició dels estatuts del règim de govern interior del 

Parlament de Catalunya, dels dos articles i una disposició transitòria i cinquena. 

Nosaltres volem intervenir en el sentit de que el 8 de juny el Consell de Personal i 

una representació de la Mesa del Parlament van signar un acord sobre les noves 

modalitats de prejubilació després d'una llarga negociació, i el 14 de juny la Mesa i 

la Mesa ampliada van aprovar-ho, però això no va arribar mai a votar-se a la CAI. 

Durant les darreres setmanes s'han reobert les negociacions. El Consell de Personal 

ha deixat clar en tot moment que calia portar a aquesta comissió l'acord ja aprovat, 

i nosaltres hi hem donat suport en tot moment, no procedir a obrir una nova 

negociació. Tanmateix, les converses es van reprendre a petició de la Mesa, tot i la 

nostra negativa a fer-ho si no era el Consell de Personal qui ho requeria. 

Fruit d'aquestes converses, es presenta l'acord que avui votem per decisió unilateral 

de la Mesa. Sabem que el Consell de Personal, sense un marge de negociació real 

i sense haver pogut posar-lo en comú amb l'assemblea de treballadors i 

treballadores, no hi dona suport, i sí que havia pogut socialitzar, en canvi, aquell 

acord anteriorment signat i aprovat. No podem deixar de denunciar que s'ha jugat 

deliberadament amb els terminis i amb el relat sobre la negociació; s'ha volgut fer 

veure que calia temps per negociar, i, finalment, es presenta una proposta que no 

compta amb el suport de les dues parts. D'altra banda, davant del despropòsit 

general, el mateix Consell de Personal va sol·licitar formalment a la Mesa el 

nomenament d'un mitjancer per resoldre conflictes i incompliments. De nou, la CUP 

- Un Nou Cicle per Guanyar ens vam trobar donant suport en solitari a la petició. 

Així doncs, seguim reivindicant el que hem demanat en tot moment recollint les 

peticions del Consell de Personal. Era l'acord signat i aprovat el que havia d'arribar 
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a aquesta comissió per a la seva aprovació definitiva. La revocació d'un acord per 

un canvi de posicionament d'alguns grups parlamentaris provocat a cop de titular no 

és acceptable, i, en tot cas, aquests grups podien canviar el sentit del seu vot en el 

debat que s'havia de produir justament en aquesta comissió. 

Nosaltres no compartíem la totalitat del contingut d'aquell acord, del que havia hagut 

d'anar a la comissió fa temps, però ja vam poder exposar el nostre posicionament a 

la Mesa i a la Mesa ampliada. Per tant, entenem que, una vegada aprovat, havia de 

seguir el procediment corresponent per tal de garantir els drets dels treballadors i 

treballadores i posar en valor la negociació col·lectiva –i ja acabo. 

Els articles que avui votem fan una regulació de les modalitats de prejubilació que 

certament compartim més que la recollida en l'acord inicial. Malgrat això, per 

respecte al personal d'aquesta casa, a la negociació col·lectiva, als drets dels 

treballadors i les treballadores i a la pulcritud que ha de regir en els processos 

formals de debat i aprovació d'acords al si del Parlament, avui ens abstindrem en la 

votació d'aquest acord, que no compta amb el suport del Consell de Personal. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. Algun altre grup parlamentari vol intervenir? (Pausa.) Veig... Vols 

intervenir? (Pausa.) Doncs la senyora Freixanet en nom del Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana. 

Jordina Freixanet i Pardo 

Bàsicament, també per marcar el sentit del vot en aquest acord, que el nostre vot 

serà favorable. I, en aquest sentit, fer referència al que comentava la senyora 

Sabater. El dia 8 de juny, es volia portar aquí a la CAI un acord, però un acord que 

ens consta que no tenia els suports necessaris perquè tirés endavant, per la qual 

cosa portar a la CAI un acord que tampoc no hagués tingut els suports necessaris 

per tirar endavant..., el que haguéssem fet de facto és que allò que s'hagués pactat 

amb el Consell de Personal aquí no hagués estat ratificat. I, per tant, és tan 

importants el fons... –que nosaltres no ho hem qüestionat, perquè creiem que és la 
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Mesa la que ha de tenir el debat necessari amb tots i cadascun dels treballadors, i 

creiem que és un bon acord–, sinó les formes. 

És evident que nosaltres tenim un respecte absolut amb tot el personal i creiem que 

ens ha faltat temps, i per això també s'ha anat produint una vegada darrere l'altra..., 

i en aquesta CAI hem anat produint una vegada darrere l'altra aquestes pròrrogues. 

Però també és cert que hem d'establir un termini transitori per poder actuar en 

aquesta situació que fa massa mesos que voleja[#10.25], amb una incertesa 

constant en el dia a dia dels treballadors. Per la qual cosa creiem que un acord que... 

–més enllà del dia 8 hi ha hagut taula de negociació el 21, el 22, el 25 i el 26 de 

juliol–, requereix, si més no, que avui pugui ser aprovat, perquè si no el que faríem 

és fer-nos trampes al solitari aportant acords una vegada validats i que arribessin 

aquí i que no fossin ratificats. En aquest sentit, creiem que..., el màxim respecte. 

I, en resposta al personal, creiem que també és necessari continuar negociant, 

perquè creiem que amb el personal de la cambra és necessari que s'estableixi un 

diàleg franc i sincer en totes i cadascuna de les qüestions que representen els 

ERGIs, i que, per tant, això ha de ser un punt i seguit a la transitorietat que ens va 

establir la derogació del 79 dels ERGIs, amb la incorporació d'aquests dos articles i 

aquesta disposició, però que això res obsta a que puguem continuar negociant amb 

un mitjancer, amb la taula, amb cadascun dels organismes que hem d'anar fent. I, 

per tant, això no és un punt final, sinó que és un punt i seguit. 

El president 

Gràcies, diputada. No tinc constància que cap més grup parlamentari hi vulgui 

intervenir. Per tant, ho posaríem a votació. I, abans de posar-ho a votació... Ja veig 

que el senyor Lluís Puig està en pantalla. 

Vots a favor d’aquest punt? 

Vots contraris? 

Abstencions? 

Doncs queda aprovat amb 12 vots favorables, del Grup Socialista, Esquerra 

Republicana, de Junts per Catalunya; 2 vots negatius, del Grup Parlamentari de VOX 
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i d'En Comú Podem, i 2 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans i de la 

CUP.  

Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la 

Fundació Princesa de Girona 

250-00679/13 

Passaríem ara al punt número 3 de l'ordre del dia, que és la proposta de resolució 

sobre l'organització dels premis de la Fundació Princesa de Girona, que ha presentat 

el Grup Parlamentari de VOX de Catalunya. Té la paraula el senyor Garriga. 

Joan Garriga Doménech 

Sí; gràcies, president. Bueno, consideramos que esta es una propuesta muy 

necesaria y conveniente, y voy a resumir lo que estamos pidiendo. Instamos primero 

a condenar y reprobar la actitud sectaria y totalitaria y liberticida y anticonstitucional 

de la alcaldesa de Girona, señora Marta Madrenas, que impide la actividad normal 

de la Fundación Princesa de Girona en cuanto al alquiler de local y la disponibilidad 

del ayuntamiento de poder colaborar con esta institución. 

También instamos a dar público soporte institucional a las actividades que impulsa 

esta prestigiosa Fundación Princesa de Girona tomando las acciones necesarias en 

materia de seguridad ciudadana para que la fundación pueda realizar todas sus 

actividades con total libertad. 

¿Y por qué esta propuesta y por qué esta defensa? ¿No? Pues, sinceramente, 

porque consideramos que el separatismo busca la ruina y la miseria de Cataluña, y 

lo demuestra una vez más boicoteando unos premios que lo único que pretenden es 

apoyar el talento juvenil y posicionar nuestra región, Cataluña, como referente de 

talento y capacidad. La monarquía aporta estabilidad, [#13.34] con nuestra historia 

común y mil veces para los trabajos de nuestra gente, los catalanes, y el bienestar 

de todos los ciudadanos en general la presencia de nuestra princesa de Gerona, 

princesa Leonor, que los separatistas, la verdad, quemando containers porque una 

sentencia no les gusta o vociferando fuera del Parlament porque no quieren cumplir 

el Reglamento de esta cámara. 
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Nos hace especial ilusión presentar esta propuesta porque somos conscientes que 

los socialistas –o entendemos– van a votar a favor, y por fin habrán roto ese cordón 

antidemocrático que les permite votar mociones con la CUP, pero no con nosotros, 

con VOX. Y, si no, lo veremos, si no añadimos un poquito de intriga a este vodevil y 

a esta jornada que está suponiendo el Parlament de Catalunya, que más que un 

parlamento parece el camarote de los hermanos Marx. 

Gracias. 

El president 

Gràcies, diputat. No hi han esmenes presentades. Per fixar la seva posició, en nom 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada Alícia 

Romero. 

Alícia Romero Llano 

Gràcies, president. Li aclareixo el dubte ràpid al senyor Garriga: votarem en contra 

d'aquesta proposta de resolució. Però, entre altres coses, senyor Garriga, a 

nosaltres ens agrada construir, sumar i avançar, i tot el text, és a dir, tota l'exposició 

de motius és de confrontació, és d'insult, és a dir, l'antipolítica. I crec que es podia 

haver fet una proposta de resolució en positiu, dient 

 

Fitxer 23CAI8 

 

la feina, la important tasca que fa la Fundació Princesa de Girona, que és veritat, 

que nosaltres alabem, molt bona feina pel que fa doncs a les vocacions, a l'impuls 

de les vocacions cientificotecnològiques en els nostres infants i joves, en l'impuls de 

l'emprenedoria, un treball amb els instituts i les escoles molt important, un 

recolzament a la ciència molt rellevant. I, per tant, nosaltres li donem tot el suport. 

Tant és així que ara fa poques setmanes es van donar els premis Princesa de Girona 

i nosaltres, com a grup parlamentari, hi vam assistir. Creiem que és així com s'ha de 

donar suport a la fundació, estant al seu costat i empenyent totes les activitats que 

es facin. 
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Crec que posar o instrumentalitzar la Fundació Príncep de Girona per fer política 

doncs és la crítica que justament fèiem a primera hora d'aquest matí en aquesta 

comissió. Per tant, si volen el vot favorable del Partit dels Socialistes, el que s’han 

de fer és propostes constructives, propostes que sumin i facin de la política una cosa 

lloable i honorable, i no doncs el que acostumen a fer vostès, que és confrontar per 

intentar, a més a més, no només instrumentalitzar sinó posar-se al seu costat la 

Fundació Princesa de Girona o, en aquest cas, la Casa Reial. Miri, ni és seva ni és 

de ningú; la fundació és una fundació que fa unes tasques socials; la Casa Reial 

doncs tampoc té propietari, i menys doncs de VOX. I, per tant, el que ens agradaria 

és que vostès també fessin doncs aquí una tasca política amb altura de mires i no 

des de la confrontació, i voler instrumentalitzar una fundació que també ha de ser de 

tots i que crec que fa una molt bona tasca. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de la CUP, té la paraula la diputada 

Dolors Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Sí; gràcies, president. Nosaltres per sistema no votem a favor de cap proposta que 

faci l'extrema dreta per no validar-la. En tot cas, només afegir, evidentment, doncs 

en aquest vot contrari que, des del nostre punt de vista, la monarquia és un autèntic 

llast, és una institució anacrònica, corrupta, posicionada directament en contra del 

poble català. Per tant, estem absolutament en contra de donar-li espai en el nostre 

país. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, té la paraula 

el diputat Marc Parés. 

Marc Parés Franzi 
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Gràcies, president. Òbviament, el nostre grup parlamentari no serà el que doni suport 

a una institució antidemocràtica, com és la monarquia, no per un principi de 

separatisme, com deia el diputat proponent, sinó per un principi de republicanisme. 

Nosaltres ens oposem a tota forma d'abús de poder, i és evident que la institució 

monàrquica es fonamenta en un abús de poder no democràtic perquè no és una 

institució escollida pel poble. 

Per tot això, doncs, votarem en contra d'aquesta proposta de resolució i manifestem 

doncs el nostre recolzament en aquest cas a l'Ajuntament de Girona per haver 

declarat Felip VI persona non grata. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup de Ciutadans, té la paraula el senyor Carles 

Carrizosa. 

Carlos Carrizosa Torres 

Sí. Yo, al tomar la palabra, también quiero dejar constancia de mi absoluta oposición 

y disgusto por tener que compartir esta comisión con un señor que es un fugado de 

la justicia que cometió hechos gravísimos, que es un presunto delincuente que se 

ampara en la lejanía para no venir a rendir cuentas a la justicia. Y no lo entiendo, 

como compañero, como diputado en esta comisión, y, por lo tanto, pues me reservo 

el derecho a impugnar cualquier actuación que ejecute este señor. Por un 

procedimiento, además, que vulnera la obligatoria presencialidad de todos los 

diputados, que se ha hecho en contra de los informes jurídicos y que, por lo tanto, 

es una imposición absoluta de aquellos que pretendieron imponer a Cataluña pues 

el desgajarse de España y el derogar nuestra Constitución y nuestro Estatuto. Este 

señor fue partícipe directo de esos hechos, y, por lo tanto, estoy realmente 

disgustado de tener que aguantar esta cacicada en el Parlamento de Cataluña. 

Siguen deteriorando nuestras instituciones, y es un tema muy serio. 

Y en cuanto al contenido de la moción, Ciudadanos, Ciutadans, ya saben ustedes 

que apoya la labor institucional de la corona; apoya expresamente a la princesa de 

Girona –que, por cierto, creemos que ejerce el cargo muy dignamente, como su 
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padre. Y pedimos respeto a aquellos que no respetan a toda la ciudadanía, a 

aquellos que retiran las banderas españolas de los ayuntamientos, que quieren 

derogar por la fuerza la Constitución y el Estatuto, y pedimos a aquellos separatistas 

que respeten los sentimientos de todos los catalanes –de todos los catalanes–, y 

respetarlos es permitir que las instituciones que nos representan a todos puedan 

ejercer con normalidad su actuación. 

Eso dice del talante, de la cultura y de la apertura de miras de las personas que 

integran un movimiento político, el no pretender arrinconar a todo aquello que 

representa a buena parte de la ciudadanía que ellos también representan. Porque 

aquí todos los diputados representamos a todos los catalanes, y nunca debería 

nadie atreverse a cercenar los órganos y las instituciones que representan 

legalmente, aparte de la ciudadanía. Y el respeto, también, no solo por respeto a los 

ciudadanos; no solo pido respeto a los ciudadanos, a esos ciudadanos que ustedes 

constantemente ningunean sino también a las instituciones. Y el respeto a las 

instituciones dice de la salud de un sistema democrático. 

Miren, Ciutadans es un partido liberal, y estoy convencido de que en nuestro partido 

habrá quien tenga más o menos, o cero, sentimiento monárquico, pero lo cierto es 

que hay partidos liberales en todos los países de Europa, y significativamente en los 

que tienen un sistema monárquico. Y aquí, en Cataluña, y en Cataluña 

especialmente, y en España especialmente, defendiendo a la monarquía, 

defendiendo la institución de la corona se está defendiendo y fortaleciendo la 

democracia, y se la defiende frente a aquellos populismos que impugnan la 

Transición de 1978 y nuestro sistema democrático de libertades y nuestra 

Constitución y se impugna también, y muy especialmente, frente al populismo 

nacionalista excluyente, frecuentemente supremacista, que tenemos en Cataluña y 

que hoy, lamentablemente, tiene dos episodios en este Parlamento que supongo 

que van a dar que hablar, y uno es que participe aquí el señor Puig, fugado de la 

justicia. 

Por lo tanto, a nosotros nos van a encontrar siempre enfrente, defendiendo a todos 

los ciudadanos, a nuestro sistema constitucional, a nuestro sistema de leyes, al 

sometimiento de todos a las leyes, de todos, sea separatista o no. A todos aquellos 
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que dicen ser represaliados por un sistema judicial que es homologable con todos 

los países europeos, a todos aquellos que quieren cargarse a la corona, que quieren 

cargarse al rey, que quieren cargarse la princesa de Girona, que quieren ignorar 

todas las tradiciones y toda la historia común que tenemos los españoles les 

decimos que a nosotros nos van a encontrar siempre enfrente de estas actitudes 

que tienen mucho de totalitarias y muy poco de democráticas. Y nada más. 

Por eso, como ustedes supondrán, sí que votaremos a favor de esta propuesta de 

resolución. 

El president 

Moltes gràcies. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 

paraula el diputat Lluís Puig. 

Lluís Puig Gordi 

Moltes gràcies, senyor president. Suposo que el volum està activat. 

El president 

Sí. El que passa que no el veiem en pantalla, però... 

Lluís Puig Gordi 

Molt bé. Gràcies, president de la Mesa d'aquesta comissió, per haver fet els tràmits 

que heu fet i per tal que jo ara pugui ser aquí no com un acte de totalitarisme, com 

diuen alguns, sinó precisament perquè al Parlament hi ha un repartiment democràtic 

i es voten les coses i el que s'aprova es fa i el que no s'aprova no es fa. Fins i tot 

voldria recordar que la Mesa del Parlament i la Mesa ampliada del Parlament, tot i 

que no ho diu el Reglament, permet perfectament aquestes connexions o aquesta 

forma híbrida de poder fer reunions. Per tant, em sembla que no estem fent altra 

cosa diferent del que ja es fa, ho repeteixo, a la Mesa i a la Mesa ampliada. I, per 

tant, els mateixos representants de Ciutadans, els diputats i diputades de Ciutadans 

tenen els mateixos drets que qualsevol altre i no crec que els vulneri en res. 

Passant a la part de la proposta de resolució, evidentment, aquest cordó mental 

sanitari que fem en contra de l'extrema dreta que es citava és evident. Ja només en 

l'exposició de motius cita com hi ha associacionisme bo i associacionisme dolent, i 
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no: hi pot haver associacionisme antimonàrquic i associacionisme, segurament, 

monàrquic, perquè n'hi ha. Però, en definitiva, tot el món associatiu es regula i es 

legisla per les mateixes lleis. Per tant, no entenc aquesta obsessió en posar bons i 

dolents on simplement hi ha opcions diferents. Ser antimonàrquic és tan digne i legal 

i normalitzat com ser del Barça o ser de l'Espanyol, no hi té cap mena de diferència.  

En tot cas, en la seva proposta de resolució sí que parlen de com hem de donar 

prestigi, i dir-li que precisament el prestigi se l'han de guanyar a pols. El prestigi no 

te’l dona ningú per una llei; el prestigi que té una persona, una entitat, un col·lectiu 

es guanya amb el treball del dia a dia i fent la feina ben feta. Si la Fundació Princesa 

espanyola de Girona, de la princesa de Girona no té aquest prestigi doncs que se'l 

guanyin, perquè segurament amb diners, amb diners ubicats en moltes empreses 

de l'estranger, es podria ajudar molt més a la joventut a seguir treballant en la recerca 

i ajudar-los a tirar endavant. 

Respecte a la Creu de Sant Jordi, l’hi diré molt fàcilment, perquè he estat bastants 

anys a cultura: escolti’m, que la fundació ompli els impresos que trobarà a la web del 

Departament de Cultura i que ho sol·liciti. Em sembla que no té cap més importància, 

això; que passi com tothom, ompli un formulari –que trobarà, ho repeteixo, a la web 

del Departament de Cultura– i que es presentin a ser candidats. 

Sobre la seguretat que ens demana per exactament..., es demana seguretat. Vostès 

ja ho saben, com es fa: s'envia un vaixell amb pintures de Piolins i es fa a cops de 

porra la seguretat que necessitin. 

I, per tant, per tots aquests motius, proposaré que votem no a aquesta proposta de 

resolució, un no tan fort com el canell de l'amic Ignasi Sabater, exalcalde de Verges, 

quan la policia li va trencar el canell al ser detingut. 

Moltes gràcies, president. 

El president 

Gràcies, diputat. Ara, en nom del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, té la 

paraula la diputada Marta Vilalta. 

Marta Vilalta i Torres 
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Moltes gràcies, president. En primer lloc, volem saludar el diputat Lluís Puig. Tota la 

complicitat en la lluita antirepressiva i en la defensa dels seus drets com a diputat 

del Parlament de Catalunya. 

Vagi per endavant que nosaltres, i amb relació a la proposta de resolució, votarem 

en contra d'aquesta proposta. Crec que no és cap sorpresa, però m'explico: ho farem 

per principis antifeixistes, amb el convenciment que l'extrema dreta no se la legítima, 

sinó que se la confronta, i, de fet, cap de les seves propostes són convenients ni 

necessàries. També ho farem per principis republicans, que no entenen doncs que 

en ple segle XXI encara visquem en un estat on prima més el privilegi dinàstic d'una 

família que no pas doncs el mèrit democràtic. I també ho farem posant en valor els 

consensos d'aquest país, de Catalunya, on hem de recordar que vuit de cada deu 

catalans suspenen la monarquia, i que, a més a més, doncs defensen canviar la 

forma d'estat i poder construir doncs una forma d'estat en forma de república, on 

primi la igualtat entre tothom, on no hi hagi ningú per davant, per sobre de la llei.  

Permeti’m també fer una reflexió, perquè si aquesta proposta de resolució 

l'haguéssim fet des d'altres grups parlamentaris –per exemple, Esquerra 

Republicana, però també, segurament, des de la CUP o Junts o des dels comuns– i 

s'hagués redactat una proposta en el sentit justament contrari, en el de donar suport 

a l'alcaldessa de Girona, i reivindicant aquest sentit majoritari de la ciutadania de 

Catalunya, defensant doncs una forma de república o pronunciant-nos en contra de 

la monarquia, hauria comportat persecució judicial d'aquells que haguessin permès 

la seva tramitació. No m'ho invento: ha passat ja en aquest Parlament de Catalunya. 

És la situació en què es troba la Mesa del Parlament de Catalunya anterior, que està 

doncs a punt d'afrontar un judici justament perquè van avindre’s a deixar debatre i 

parlar sobre la monarquia i a defensar doncs les majories d'aquest Parlament de 

Catalunya, cosa que ens demostra que no és problema parlar de la monarquia, sinó 

que el problema és parlar-hi en contra o posant-hi crítiques, perquè hem vist com 

aquesta proposta i altres s'han pogut tramitar. 

En tot cas, a nosaltres no ens trobaran mai en el vassallatge a una monarquia 

corrupta, impune, arbitrària i hereva directa del franquisme, i sí que ens hi trobaran 
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construint una república catalana de drets i llibertats. Per això votarem no a aquesta 

proposta de VOX. 

Moltíssimes gràcies. 

(Joan Garriga Doménech demana per parlar.) 

El president 

Senyor Garriga, no li puc donar la paraula perquè no hi ha hagut esmenes i, per tant, 

les contradiccions s’han suscitat ja en el debat. 

Ara passaríem a votar aquesta proposta de resolució. Demano als serveis de la 

cambra que... Molt bé. 

Vots a favor de la proposta de resolució? 

Vots contraris? 

Ha quedat rebutjada amb 14 vots contraris i 2 vots favorables, els vots favorables 

del Grup Parlamentari de Ciutadans i de VOX. 

Sol·licitud de sessió informativa i sol·licituds de compareixença 

354-00132/13 i 356-00778/13 a 356-00781/13 

La resta de... 

 

Fitxer 23CAI9 

 

...sol·licituds de compareixença, les que fan referència del punt 4 al punt 8, fan 

referència al mateix afer. Jo li suggeriria al diputat Garriga, que és el que les ha 

presentat, si les podem defensar i substanciar en bloc. 

Joan Garriga Doménech 

Totalment. Puc exposar per què les presento? 

El president 

Sí. Té la paraula. 
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Joan Garriga Doménech 

Bueno, tenemos la noticia de que la Generalitat ha pagado 24 millones de euros de 

comisión a un amigo de la mujer de Quim Torra, presidente de la Generalitat, por la 

compra de unas mascarillas de 35 millones; o sea, paga 24 de comisión por unas 

mascarillas que valían 35 millones. Consideramos que, si es así, es un verdadero 

escándalo. Y por eso solicitamos esta sesión informativa en esta Comisión d'Afers 

Institucionals con el conseller de Salut para que explique las condiciones, el contrato, 

el pago y podamos esclarecer todos los hechos. Pedimos la comparecencia de 

Torra, pedimos la comparecencia del empresario y pedimos la comparecencia de la 

consellera de Salut. 

No es que esté muy ilusionado, pero vuelvo a reiterar que esta vez sí estoy seguro 

de que contaré con el apoyo del PSC porque no hay exposición de motivos, con lo 

cual no hay una comita que les moleste ni un acento que esté mal puesto; no hay 

ideología, porque es simplemente investigar; sí hay lucha contra la posible 

corrupción y no les compromete, con lo cual estoy seguro de que serán valientes, 

no habrá cordón antidemocrático y apoyarán la solicitud. Y, si no, pues estaré 

expectante a ver cuál es la excusa para votar que no. 

En cuanto a Lluís Puig, aprovecho para decir que es una pena que participe en esta 

comisión telemáticamente y pida delegar el voto. El Reglamento es claro en cuanto 

a la delegación: solo permite por embarazo o enfermedad. Entonces, si es el caso, 

felicitar a Lluís por su embarazo, embarazo de cobardía, y lamentar su enfermedad, 

que es enfermedad de odio a España y a la convivencia. Y precisamente por estos 

motivos yo creo que está huido de la justicia. 

Muchas gracias. 

El president 

Gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol expressar el seu posicionament de vot? 

Senyora Romero. 

Alícia Romero Llano 

No sé si s que el senyor Garriga avui ha llegit el CEO i està nerviós. Però, en tot cas, 

li vull dir que votarem en contra d'aquestes sol·licituds de compareixença, entre 
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altres coses, perquè el Govern ha vingut a donar explicacions: ha vingut el conseller 

Argimon, va venir la consellera Vergés, va venir el secretari general del departament. 

En fi, crec que ens han donat explicacions necessàries. Nosaltres vam ser el primer 

grup a la cambra que vam demanar explicacions sobre aquest expedient. Vam tenir 

coneixement d’aquest, i, per tant, ens sembla que és sobrer tornar a portar els 

consellers perquè ens expliquin doncs el mateix que ja ens van dir. Per tant, aquest 

és el motiu del nostre vot contrari. 

El president 

Gràcies. Algun altre grup vol manifestar...? La senyora Sabater, en nom de la CUP. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Sí; només manifestar que aquesta negativa..., que té a veure amb aquest estar en 

contra de validar l'extrema dreta al Parlament, i que, en canvi, no es contradiu amb 

haver treballat per aclarir un tema com és el de les mascaretes. Perquè, tal com ha 

dit ara la diputada Romero, aquest tema ja ha estat..., ja hi ha hagut compareixences. 

També hi ha hagut proactivitat del nostre espai polític respecte a aquesta; hi ha hagut 

compareixences a Economia, hi ha hagut compareixences a la Comissió de Salut. I, 

per tant, votarem en contra. 

I aprofito per dir també, matisar, ja que s'han fet diverses intervencions al respecte, 

que el nostre grup polític està absolutament d'acord en que hi hagi avui la participació 

del diputat Lluís Puig. I, en tot cas, sí que voldríem que aquesta participació es 

pogués fer amb normalitat i amb presencialitat, perquè això voldria dir que s'ha 

acabat la situació de persecució política, de la qual és víctima pel seu 

independentisme. Però, mentre això no sigui possible, els seus drets de 

representació política han d'estar garantits, i avui ho estan. 

Gràcies. 

El president 

No veig que cap més grup vulgui fixar la seva posició de vot. Si li sembla bé el diputat 

Garriga, votaríem en bloc del 4 al 8, eh? 

Per tant, vots a favor d'aquestes sol·licituds de sessió informativa? 
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Vots en contra? 

Per tant, queda rebutjada amb 14 vots en contra i 2 vots a favor, dels grups 

parlamentaris de Ciutadans i VOX; la resta, en contra. 

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació 

d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya perquè 

informi sobre la situació d’aquestes entitats i llurs demandes i 

propostes de millora 

356-00790/13 

Passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és una sol·licitud de compareixença 

d'una representació de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de 

Catalunya davant d'aquesta comissió. És una sol·licitud que ha demanat el Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Vol defensar-la o la posem a votació 

directament? (Pausa.) La posem a votació directament. Abans de posar-la a 

votació... Ara. 

Vots a favor d'aquesta compareixença? 

Sí, senyor Puig, no veig què està votant. (Pausa.) Ara –a favor. 

Doncs queda aprovada per unanimitat. 

Sense cap més punt a l'ordre del dia, aixequem la sessió. I bones vacances a totes 

les diputades i diputats. 

La sessió s'aixeca a... 

 

 


