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Fitxer 08CEDHEC1 

 

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

Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 

Sessió 8, dimarts 20 de desembre de 2022 

Presidència de la I. Sra. Glòria Freixa i Vilardell 

Sessió 8 de la CEDHEC 

La sessió de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 

(CEDHEC) s’obre a ****. Presideix Glòria Freixa i Vilardell, acompanyada del 

vicepresident, Jaume Butinyà i Sitjà, i de la secretària, Eulàlia Reguant i Cura. 

Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart. 

Hi són presents Jordi Riba Colom, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Joan 

Canadell i Bruguera, pel G. P. de Junts per Catalunya; Andrés Bello Sanz, pel G. P. 

de VOX en Cataluña, i Joan Carles Gallego i Herrera, pel G. P. d’En Comú Podem. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Acord de pròrroga del termini de funcionament de la comissió i convalidació de les 

actes en el termini transitòria amb efectes retroactius. 

2. Tancament del calendari de les sessions del període (gener-juliol) de la comissió. 

3. Compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Universitats, Recerca i 

Societat de la Informació i d’Economia i Coneixement, davant la Comissió d’Estudi 

sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya (tram. 357-00557/13). Comissió 

d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya. Compareixença. 

La presidenta  

Bé. Bon dia a tots. Benvinguts a aquesta Comissió de Deute Històric.  



Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 

Sessió núm. 8 / 20 de desembre de 2022 

 

3 

Avui el compareixent s'ha excusat que no podrà venir a la sessió i, per tant, tenim 

només dos punts de l'ordre del dia.  

Acord de pròrroga del termini de funcionament de la comissió i 

convalidació de les actes en el termini transitòria amb efectes 

retroactius 

El primer seria aquest Acord de pròrroga del termini de funcionament de la comissió 

i de la convalidació de les actes en el termini transitori amb efectes retroactius. I es 

proposa i es sotmet a votació. (Veus de fons.) Ah, perdó. 

Hi ha alguna substitució avui? (Pausa.) Està tothom bé, d’acord.  

Doncs, procediríem a la votació. Proposem que aquesta pròrroga tingui un termini 

de quatre mesos i, per tant, doncs, si es pot aprovar per unanimitat ho resoldríem 

així, i si algú vol que sigui votat, doncs, que ho digui. (Veus de fons.) Seria a finals 

d’abril, si ho fem a partir d’avui. Hi estaríeu d'acord o voleu que posem cinc mesos? 

(Veus de fons.)  

Joan Carles Gallego i Herrera 

Ho dic en el sentit que si tenim encara algunes compareixences després tindrem 

temps suficient per complir els quatre mesos per tenir les conclusions o no? És 

quatre mesos des d'avui? Ho dic perquè de les compareixences igual ens quedaran 

encara un parell de mesos per a les compareixences i després per les conclusions. 

La presidenta 

Les compareixences les acabaríem al març i, per tant, des del març fins a finals 

d'abril tindríem aquest termini per fer conclusions.  

Joan Carles Gallego i Herrera 

Un més. 

La presidenta 

Bé, doncs, s'aprova per unanimitat aquesta pròrroga de quatre mesos per finalitzar 

aquesta Comissió de Deute Històric. 
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Tancament del calendari de les sessions del període (gener-juliol) 

de la comissió 

I passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que seria el Tancament del calendari 

de sessions del període d'aquesta comissió i es proposa les següents dates per a 

les següents compareixences, que seria el 24 de gener, el 21 de febrer i el 7 de 

març, i després ja passaríem a conclusions.  

Si s'aprova per unanimitat, doncs, ho deixaríem aquí, i si algú volgués que es votés, 

doncs, que ho faci saber.  

Si no és així, doncs, s'aprova i, per tant, doncs, es dóna per finalitzada avui la 

comissió.  

I moltíssimes gràcies a tots per l'assistència. 

La sessió s’aixeca a les... 


