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Fitxer 7 

Moció  

subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la modificació dels criteris 

de concessió de subvencions (tram. 302-00243/08) 

El catorzè punt de l’ordre del dia és la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 

sobre la modificació els criteris de concessió de subvencions que en nom del Grup 

Mixt presenta el diputat senyor José Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Ilustres diputados y diputadas, me gustaría 

empezar con lo que dice..., recordando lo que dice la Ley de finanzas públicas de la 

Generalitat. La Ley de finanzas públicas establece que «se considera subvención toda 

ayuda que comporte una disposición de fondos públicos acordada a cargo de los 

presupuestos que tengan por objeto una entrega dineraria a entidades públicas o 

privadas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: Uno, que la entrega está 

afecta a un fin, un propósito, una actividad o un proyecto específico y exista la 

obligación del destinatario de cumplir las obligaciones o lo requisitos que se hayan 

establecido. Dos, que la finalidad responda al fomento de una actividad de utilidad 

pública o interés social, o para la promoción de una finalidad pública.» También esta 

ley dispone que «la Administración puede llevar a cabo actuaciones de control y 

requerir información al destinatario de la subvención, y comprobar...» –insisto, y 

comprobar– «el destino adecuado de los fondos.» También dice la ley que «la 

Administración no puede conceder subvenciones a entidades cuyos directivos 

perciben remuneraciones que son manifiestamente desproporcionadas.» 

Pues bien, hablemos de las finalidades y el destino de determinadas subvenciones en 

los últimos tiempos. Recientemente –bueno, el 9 de febrero del año 2009– se 

subscribió un convenio entre la Plataforma Pro Seleccions Esportives y la Secretaria 

General del Deporte para el fomento del deporte catalán. Entre las acciones 

financiadas, fundamentalmente, se supone que son las actividades que promueven el 

fomento del deporte catalán. Pues bien, el 11 de mayo del 2009, la plataforma Pro 
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Seleccions Esportives emite un comunicado en el que reconoce que «posem de 

manifest les traves, cada vegada més grans, a què som sotmesos, per part del 

Govern espanyol, que no només ens nega sistemàticament el fet de tenir seleccions, 

sinó que ens intenta fer fora de les federacions internacionals de Catalunya..., on 

Catalunya ja és reconeguda de forma oficial.» 

Y con motivo de la celebración de la final de Copa del Rey, el día 13 de mayo, se dice, 

este miércoles día 13, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes repartirà 

«cinc mil xiulets, amb l’eslògan “Una nació, una selecció”» –perfecto. ¿Esta es una 

finalidad pública adecuada? Pues ese dinero, esos pitos, fueron pagados con el dinero 

de todos nosotros. Mirando la justificación del gasto de la Plataforma Pro Seleccions 

Esportives, resulta que hay una factura de 11.574 euros, que coincide por aquellas 

fechas, destinada al pago de banderolas 

 

Fitxer 8 

...«Una nació, una selecció» y además los pitos de la Copa del Rey. Es decir, la pitada 

a la Copa del Rey la pagamos todos los catalanes. ¿Eso es finalidad pública, eso es 

control adecuado? Pero no solamente eso, es que algunos que piensan que esta es 

su casa reciben una subvención, por ejemplo, sobre la inclusión de los jóvenes en los 

procesos de participación democrática del Departamento de Acción Social i 

Ciudadanía, dieciséis mil euros en el año 2009. Pues bien, las Juventudes de 

Esquerra Republicana de Catalunya, que quieren visitar todo el mundo, se van a 

Colombia y, con motivo de esta subvención, deciden que las JERC internacionalizan 

en Colombia el conflicto de los Países Catalanes. Es decir, con motivo de un fomento, 

de una finalidad loable, como es el de fomentar los procesos de participación 

democrática, resulta que se pagan viajes a Colombia para internacionalizar el conflicto 

de los Países Catalanes. 

Evidentemente que la Administración catalana tiene –tiene– sus mecanismos de 

control, la Intervención de la Administración es uno de ellos, la sindicatura existe, la 

Oficina Antifraude existe, pero, sin embargo, resulta que estos mecanismos de control 

no funcionan, no funcionan adecuadamente, puesto que estos datos han sido 
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reconocidos por los propios entes que han recibido las subvenciones, tanto la 

Plataforma Catalana Pro Seleccions Esportives como las Juventudes de Esquerra 

Republicana. 

Lo sabían, se sabían, se han presentado las facturas, se tenía que haber justificado el 

gasto. ¿Es finalidad pública promover la internacionalización del conflicto de los 

Países Catalanes? ¿Es finalidad pública pitar al rey? No, por eso he presentado esta 

moción. He presentado esta moción que precisamente quiere reforzar la finalidad de 

la transparencia pública. Y para ello se insta a la sindicatura a que elabore un informe 

y que se valore la actividad, si está compensada la eficacia con el gasto y si es 

realmente el destino del mismo. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 

temps d’intervenció.) Ya termino, señor presidente. Se valore la necesidad de elaborar 

una ley de subvenciones. Cataluña es una de las pocas comunidades autónomas que 

no tiene una ley de subvenciones propias, tan celosos que somos de las 

subvenciones de la normativa propia, resulta que casi todas las comunidades 

autónomas tienen ley de subvenciones menos Cataluña. E igualmente les pido a que 

velen de verdad por el control y cumplan con sus obligaciones, que es comprobar el 

destino adecuado de los fondos públicos, a no ser que ustedes consideren que 

cuando se hace una subvención para el fomento del deporte catalán la finalidad 

subsiguiente es pitar al rey en la Copa del Rey, en un evento deportivo. ¿Forma parte 

de los eventos deportivos financiados con el dinero público las pitadas al rey de 

España? Me están diciendo ustedes eso lo han entendido ustedes como justificado y 

se lo [#]han presentado como justificado y resulta que ha pasado… 

El president 

Senyor diputat… 

El Sr. Domingo Domingo 

No es solamente ver la factura y comprobar el gasto, sino también comprobar la 

finalidad. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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A [#]efectos informativos, anuncio que retiro el punto 2.b, a la vista de que se ha 

producido una enmienda transaccional con el Partido Popular, con el Grupo 

Parlamentario Popular y se presenta una adición de un nuevo punto, que tendrá a 

bien explicar el diputado del Partido Popular en la presentación de su enmienda. 

Muchas gracias.   

El president 

Senyor Llobet, doncs, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

té la paraula. 

El Sr. Llobet Navarro 

Gràcies, president. Il·lustres diputades i diputats, bé, nosaltres, com molt bé ha dit el 

senyor Domingo, en representació del Grup Mixt, al final hem transaccionat una de les 

esmenes que hem presentat.  

Però permetin-me que abans d’entrar en el detall de les esmenes, doncs, faci una 

mica, bé, d’explicació i també de reflexió envers qüestions que es van plantejar entre 

el diputat i el mateix conseller amb relació a la interpel·lació, no? Ja veurem que la 

moció és una moció estrictament concentrada en el control de la despesa pública, en 

la fiscalització de la despesa pública en ares, en aquest cas, de les subvencions que 

donen els diferents departaments de la Generalitat a associacions o entitats arreu de 

Catalunya. I, per tant, nosaltres compartim tot el que sigui un control de la despesa 

pública, però permetin-me que faci primer aquest incís, no? 

Nosaltres, i ho hem dit moltes vegades, i el diputat Rafa López moltes vegades quan 

ha sortit en aquest faristol a defensar els motius de la llengua, perquè al final la 

interpel·lació va ser en molt de temps dedicada, doncs, a la defensa o no de la llengua 

catalana a nivell de Catalunya, fora de Catalunya, a la defensa o no de la llengua 

castellana, de l’espanyol a Espanya, a Catalunya, fora d’Espanya. Nosaltres, i ho hem 

dit per activa i per passiva, i així el nostre grup ho ha manifestat, estem a favor de la 

defensa i de la promoció de la llengua catalana, és evident, i ho hem fet, ho diem i ho 

defensarem sempre. Una cosa és defensar la llengua catalana i, per tant, entenem 

que aquelles subvencions, que, evidentment, per qüestió de la crisi cada vegada 
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aniran a una mica menys, perquè és habitual que succeeixi en tots els àmbits, tot allò 

que sigui subvencionar entitats o associacions que el que vulguin fer és promoure o 

defensar la llengua catalana no tindran mai l’oposició del Grup Popular. El que sí 

tindrà l’oposició del Grup Popular són aquelles subvencions que es donen a entitats 

que no deixen de ser prolongacions de partits polítics, que amb l’excusa de defensar 

la llengua catalana el que defensen és la independència de Catalunya o la constitució 

de Catalunya com una nació, que això no s’ha de finançar amb diners públics. 

I molt bé ho ha explicat el senyor Domingo en la seva interpel·lació i avui ho ha 

explicat també amb una sèrie de subvencions que s’han donat a entitats, com la 

Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, en les quals es veu clarament que 

aquestes entitats, aquestes associacions més que fer una tasca de defensa o de 

promoció de la llengua catalana, una tasca de defensa o de promoció de l’esport 

català, el que fan és una tasca mediàtica, una tasca de suport a altres formacions 

polítiques o a conceptes que hi han a Catalunya de sobiranisme i d’independentisme, 

[#] molt lluny de la utilitat pública que ha de ser general per part de la societat 

catalana.  

I, per tant, entenem perfectament l’oposició que nosaltres fem, l’oposició que fa el 

senyor Domingo, que fa el Grup Mixt amb relació a donar subvencions a aquest tipus 

d’entitats que encobertament tenen un fins socials, però després tenen altres fins que 

són els que utilitzen i els que va explicar molt bé el senyor Domingo, com, per 

exemple, va succeir a la final de la Copa del Rei. Ens hi oposarem sempre; 

defensarem sempre la promoció de la llengua catalana com de la llengua castellana. 

Dit això, la moció és una moció de control rigorós de la despesa pública. Nosaltres ho 

hem dit moltes vegades, inclús hem presentat propostes de resolució, hem presentat, 

al Parlament, proposicions de llei i hem presentat mocions subsegüents[#] a la 

interpel·lació, en les quals demanàvem el control de despesa pública en altres àmbits, 

com, per exemple, en els informes. Avui toca en l’àmbit de les subvencions. 

I presentem, ja que se’ns acaba el temps, tres esmenes molt concretes. Una primera 

amb la qual el que fem és complementar l’esmena número 1, en la qual es deia que 

es demanava un informe específic a la Sindicatura de Comptes perquè, bé, controlés 
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efectivament si s’adequaven o no a la legalitat, a la finalitat, les factures, les diferents 

subvencions que es donaven a les entitats i associacions d’arreu del país, en tots els 

àmbits –en tots els àmbits–, i és evident. Però el que puntualitzàvem és que fos un 

control, un informe anual, perquè si no, evidentment, si hi ha un mandat per part del 

Parlament que hi hagi un control de la sindicatura i no li diguem el termini, doncs, ho 

podria fer cada dos, cada tres o no fer-ho mai, per això fixem que sigui d’un any. 

Una segona esmena, que al final ha sigut transaccionada, i, per tant, nosaltres la 

retirem en ares de la transacció, en la qual diem que..., bé, tampoc tenia massa sentit 

que en època de crisi es creés una altra oficina i, per tant, enteníem que ja hi han 

mecanismes que existeixen, com és la mateixa sindicatura o l’Oficina Antifrau, amb la 

qual cosa[#] l’Oficina Antifrau en els seus àmbits, doncs, també controli i fiscalitzi 

anualment aquelles subvencions que són atorgades per part dels diferents 

departaments del Govern de la Generalitat. 

I una tercera que és la publicació, que és veritat que darrerament s’està complint, però 

hi ha hagut moments –hi ha hagut moments– en els quals hem vist que s’han publicat 

subvencions que s’han donat a entitats o a associacions no al cap de tres mesos, no 

al cap de sis mesos, sinó que s’han publicat al DOGC al cap d’un any o dos anys de la 

seva concessió. I, per tant, evidentment, no té cap tipus de lògica. 

I, per tant, jo abans d’acabar dir que comparteixo també la preocupació en molts 

àmbits que tenim els diputats de l’oposició de poder fiscalitzar els comptes, les 

factures, els informes, les subvencions que es donen per part del Govern a entitats i 

associacions, això és una lluita també del Grup Popular. I anuncio, evidentment, que si 

accepten les esmenes i la transacció, votarem a favor de la moció. 

Moltes gràcies.      

El president 

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, per fixar posició, 

la senyora Pilar Pifarré. 

La Sra. Pifarré i Matas 
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Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, volem manifestar el posicionament de 

Convergència i Unió en els diferents punts que presenta la moció del Grup Mixt com a 

conseqüència de la interpel·lació sobre els criteris de concessió de subvencions. 

En primer lloc, l’apartat que fa referència a la moció, que és l’informe específic de la 

Sindicatura de Comptes de les subvencions atorgades pels departaments de la 

Generalitat i altres departaments en concret i en especial. Jo els haig de dir que la 

Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Generalitat ja fan les 

fiscalitzacions i seguiment corresponent d’acord amb les funcions que els són 

atribuïdes.  

Però és que, senyor Domingo, siguem clars, l’emissió d’aquest informe no és el seu 

objectiu real. Si ens atenem a la interpel·lació que vostè va presentar, efectivament, 

ratifiquem que aquest no és el seu objectiu. Vostè va presentar una interpel·lació gens 

tècnics, ni jurídica i, per cert, molt ideològica. Miri, senyor Domingo, les subvencions 

poden estar molt ben tramitades, algunes no ho estan i això certament es demostra a 

vegades i la mateixa Sindicatura de Comptes ho reconeix, però ni que ho estiguessin, 

ni que estiguessin ben presentades no s’ajustarien mai a allò que vol, perquè vostè 

impregna d’una ideologia molt concreta l’austeritat, la bona gestió, la transparència, és 

a dir, tots aquells principis de la bona administració que no haurien de tenir ni color ni 

ideologia. 

El segon punt de la moció, que el Parlament insti el Govern que els diputats obtinguin 

la informació sense entrebancs, és a dir, demana que es compleixi allò que ja diu la 

llei. I és cert, nosaltres en això també a vegades ens hem queixat i hem demanat, 

doncs, de vegades fins i tot l’empara en el president del Parlament. Però és que 

nosaltres els diem: Doncs, denunciïn-ho, denunciï-ho i demani al president que 

garanteixi els drets als diputats de la cambra que ell presideix. 

En tercer lloc, vostè diu la creació de l’Oficina de la Transparència. Aquesta era una 

proposta del tripartit, però, senyor Domingo, amb la quantitat d’organismes, també de 

control –també de control–, que s’han creat, que aquest Govern ha creat, que fins i tot 

ell mateix diu que cal simplificar, encara en vol un de més? No, si us plau. En tot cas, 

el que necessitem és més eficiència i més bon resultats. 
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La Llei de les subvencions que vostè demana, miri, ara faria tard. Convé recordar que 

el tripartit certament tenia el compromís d’aprovar una llei nova de finances públiques, 

que és la que incorpora les subvencions i les transferències i no l’ha fet, és veritat, no 

l’ha feta. Però és que si l’hagués feta, tampoc compliria les seves expectatives, li ho 

asseguro, i vostè ho sap, senyor Domingo. 

Per últim, demanen dos principis que ja s’inclouen en el text refós de finances 

públiques: el primer és que la finalitat de la subvenció fomenti una utilitat pública o 

d’interès social, i en segon lloc, que la concurrència pública sigui un principi preferent. 

Doncs bé, això el text refós de la Llei de finances públiques ho diu en l’apartat de 

subvencions. 

Miri, sap què li dic, que el rebuig de les subvencions a Òmnium Cultural, a Edicions 

del País Valencià, la Plataforma per la Llengua, les seleccions esportives no el 

solucionarà amb aquesta moció. En tot cas, vostè hauria d’haver presentat una moció 

instant el Govern que no subvencioni aquelles entitats que són contràries a la seva 

ideologia. Ara bé, jo també admeto, senyor Domingo, que aquest Govern s’hauria 

d’haver replantejat, i més en aquests moments, les subvencions que dóna i l’import 

que concedeix. 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. 

El president 

Té la paraula la il·lustre senyora Carme Figueras, en nom del Grup Parlamentari 

Socialistes - Ciutadans pel Canvi. 

La Sra. Figueras i Siñol 

Moltes gràcies, senyor president. Senyors diputats i senyores diputades..., miri, senyor 

Domingo, aquesta no és una moció sobre les seleccions esportives o sobre les 

xiulades al rei, ni sobre Òmnium Cultural, ni les subvencions..., el que s’ha posat i el 

que diu aquí parla de les subvencions en general de la Generalitat de Catalunya, i no 

podem estar-hi d’acord. 

Realment, no aprovarem una moció que digui al Govern que faci el que ja fa, que és, 

doncs, ser rigorós i escrupolós en els criteris amb què s’atorguen subvencions i 
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sobretot en aquesta tramitació i en què les subvencions després tinguin una 

justificació i s’hagin utilitzat per a allò que és una finalitat general, d’interès general, 

d’interès públic i que com a tal té tots els procediments. 

Vostè, doncs, parla que es faci una llei específica de subvencions; aquest Govern 

segueix escrupolosament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que és la Llei general 

de subvencions, i també el text refós sobre les finances públiques de Catalunya. Amb 

aquesta legislació és més que suficient per a totes aquestes garanties que vostè 

demana. En una [#]...         

 

Fitxer 9 

...que li repeteixo, aquestes garanties ja estan totalment incorporades. Vostè no parla 

de cap altra cosa que de tramitació administrativa o de controls de transparència i en 

aquest sentit també recordar-li que els controls i els procediments per atorgar 

subvencions i per fer-ne el seu control posterior, la intervenció de cada conselleria, la 

Intervenció General de la Generalitat és qui té aquestes competències i si més no, a 

més a més, aquest Parlament ha aprovat una llei, que és la Llei de l’Oficina Antifrau, 

també per alguns casos en els que vostès proposen, doncs, la creació d’una nova 

oficina, l’Oficina de Transparència, que en aquesta transacció pot quedar un encàrrec 

específic en l’Oficina Antifrau que en tot cas ja té una llei específica aprovada fa poc 

per aquest Parlament i que funciona tal i com ha de funcionar.  

Per tant, també fa vostè referència al tema del Reglament de la cambra, fa referència 

que es garanteixin els drets dels diputats. Sincerament creiem que els drets dels 

diputats estan plenament garantits en el Reglament que tenim en aquesta cambra per 

obtenir la informació i es faria creus, senyor Domingo, de la transparència d’aquest 

Govern, a l’igual que el de l’anterior legislatura, comparat amb els altres governs 

anteriors. Se’n faria creus. I se’n faria creus també de la informació que té a l’abast els 

diputats d’aquesta cambra i de la transparència que caracteritza el nostre Govern amb 

comparació amb altres èpoques d’aquest Parlament.  
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I li ho diu una diputada que està aquí des de la cinquena legislatura, en què no va 

haver de recórrer una vegada, de tant en tant, a l’empara del president del Parlament, 

sinó moltes, i tampoc mai va aconseguir en molts casos moltes i moltes informacions 

que vostès tenen sempre que ha calgut i sense necessitat en la majoria dels casos de 

recórrer a cap empara, aplicant el Reglament de la cambra, i en aquest sentit, doncs, 

no creiem que s’hagi de fer cap modificació i per tant la votació del nostre grup en 

aquesta proposta de moció que, repeteixo, no parla en absolut del que vostè ha dit 

aquí, sinó d’una altra cosa, de com s’han de tramitar les subvencions i de la 

transparència del Govern, serà en contra perquè creiem que el Govern fa les coses 

com les ha de fer, en base a llei, i amb tota la transparència i rigorositat.   

Moltes gràcies.  

El president  

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula la 

il·lustre senyora Patrícia Gomà.  

La Sra. Gomà i Pons  

Gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades. Miri, senyor Domingo, vostè 

té una obsessió malaltissa, m’atreviria a dir ja, una obsessió malaltissa, fins i tot 

comença la moció demanant el control en especial a determinats departaments. Diu: 

Vicepresidència, Cultura i Mitjans de Comunicació i Acció Social i Ciutadania. Encara 

se n’ha descuidat un, faci comptes perquè se n’ha deixat un altre que també gestionen 

persones d’Esquerra Republicana de Catalunya. Jo crec que ens somia amb la forca 

al costat de la caldera d’en Pere Botero, i no, ni infern, ni cel, nosaltres som agnòstics, 

som ateus, no entrarem en aquests detalls.  

El que li vull dir és que vostè es repeteix més que l’all. Es que ha presentat multitud 

d’interpel·lacions i de mocions i de resolucions demanant i dient absolutament el 

mateix. Li ho han repetit diferents diputats del meu grup parlamentari perquè li han 

contestat la mateixa qüestió diverses vegades. Allí on vostè hi veu pecat nosaltres hi 

veiem virtut, i el que vostè creu que s’ha de soterrar, arrencar de soca-rel, nosaltres 

creiem que s’ha de mantenir i per tant són uns àmbits a fomentar i en cap cas 
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renunciarem al foment de determinades activitats, de determinats àmbits que reconeix 

la legalitat vigent catalana.  

Jo el que li vull dir, i vostè, doncs, ho sap perfectament, que governar és prioritzar, 

governar és prioritzar perquè els recursos, com bé sabem, doncs, no són il·limitats. 

Per tant, governar és prioritzar. I això per vostè, doncs, és tan fàcil o tan difícil com 

concórrer a les eleccions, obtenir seixanta-vuit diputats, i marca vostè les prioritats 

d’aquest Govern amb els recursos limitats amb els que es trobarà aquest Govern. Tan 

fàcil o tan difícil com això, perquè si vostès són la Catalunya real, doncs, no tindran 

cap problema. Si aquí el que representem són diputats hologrames d’una Catalunya 

inexistent, doncs, l’encoratjo que treballi fort per aquesta Catalunya real, obtingui 

seixanta-vuit diputats i marqui les prioritats de la propera legislatura.  

Però el que no pot fer és difamar, perquè el Govern actua d’acord amb la legalitat 

vigent, i el Govern, d’acord amb aquesta legalitat i complint els acords polítics d’aquest 

mateix Govern, totes les subvencions que atorga, doncs, estan escrupolosament 

correctes i sotmeses a la llei, com no podia ser d’una altra manera. El que no pot fer 

és qüestionar la seva legalitat. Vostè practica allò del difama, difama, que alguna cosa 

queda. No, senyor Domingo, si vostè té proves d’alguna evidència que vostè ens vol 

fer creure, ha d’anar on pertoca i denunciar-ho. El que no pot fer és posar sota sospita 

totes les subvencions que atorga la Generalitat, perquè les fa d’acord a la legalitat, i 

les fa, doncs, complint les Llei general de subvencions, complint el text refós de 

finances públiques de la Generalitat de Catalunya, i ho fa fomentat aquelles activitats 

d’interès públic i d’utilitat social que marca el mateix Estatut.  

Casualment, miri, vostè parla d’Òmnium Cultural, reiteradament, parla dels Amics de 

la Bressola reiteradament, avui també ens ha tornat a parlar de les seleccions 

esportives catalanes, doncs, es dóna la casualitat que els articles estatutaris que 

emparen, doncs, les activitats que duen a terme de foment de la cultura, de foment de 

l’esport, de foment de la llengua aquestes entitats, miri, doncs, no han resultat de 

moment declarades inconstitucionals per part de la sentència, article 6.4, article 34 i 

article 200. Quan rebem la interpretació de la resta d’articles veurem què passa, però 

de moment, escolti, no ha tingut sort i amb això. Què vol que li digui?  
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El que sí que ens crida l’atenció des del nostre grup parlamentari és que demani una 

Oficina de Transparència nova. Bé, jo ja no entro en aquest tema perquè fins i tot 

vostè ha vist que això cau pel seu propi pes, l’ha retirat, i accepta, doncs, una esmena 

del Partit Popular. El Partit Popular, que descobreix l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

Benvinguts! Els ha costat, després del [#] històric que ha rebut aquesta Oficina 

Antifrau en aquest Parlament. Es va haver de modificar per segona vegada la 

possibilitat, les majories, per possibilitar el nomenament d’un director, perquè si no, no 

hi hauria Oficina, ara la descobreixen. Doncs, benvinguts...  

El president  

Senyora diputada.  

La Sra. Gomà i Pons  

Per acabar,dir-los que el Govern de la Generalitat i aquest país disposa de 

mecanismes de control extern, Sindicatura, control intern, Intervenció General, i 

òbviament Oficina Antifrau per, en tot cas, vetllar per tot allò que vostè cregui i que el 

país tingui la seguretat que no està fet correctament.  

Moltes gràcies, diputats i diputades.  

El president  

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, l’il·lustre senyor, Jaume Bosch.  

El Sr. Bosch i Mestres  

Gràcies, president. Senyor Domingo, transparència i fiscalització, totes. Hi ha 

mecanismes més que suficients per fer-ho. Però a mi em sembla que el problema per 

a vostè no és aquest. Si repassem les entitats que vostè va citar en la seva 

interpel·lació, ens trobem Òmnium Cultural, revista El Temps, Edicions del País 

Valencià, Edifici El Segle vinculat a Acció Cultural del País Valencià, escola La 

Bressola a la Catalunya Nord. Tots tenen un tret en comú: el foment de la llengua i la 

cultura catalanes a Catalunya i als territoris de parla catalana. Aquest és el problema, 

no la manca de control. Per vostè aquest és el problema.  
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En tot cas, miri, jo m’he dedicat a repassar què fa el Instituto Cervantes a nivell de 

l’Estat: difusió de la cultura espanyola i hispanoamericana, hispanoamericana que vol 

dir d’altres estats, promoció internacional de la literatura espanyola i 

hispanoamericana, teixir la identitat del cine espanyol, en espanyol, als cinc 

continents, celebrar el Dia de l’espanyol, el Dia E, per incrementar la visibilitat de la 

llengua espanyola al món i crear un punt de trobada de tots els que parlen espanyol, 

fer 13.239 cursos d’espanyol a tot el món. Mentre fa això ha entrat en el Congrés dels 

Diputats una iniciativa legislativa popular amb 650.000 signatures al darrere que 

demana simplement que TV3 es pugui veure al País Valencià, es diu Televisió Sense 

Fronteres, i vostè, que teòricament està en contra de les fronteres, hauria d’estar 

content que es presenti una iniciativa legislativa popular que en aquests moments de 

globalització intenti arribar a aconseguir que TV3 es pugui veure al País Valencià, 

perquè els defensors del liberalisme i que estan en contra del intervencionisme es 

dediquen a tancar repetidors de TV3 al país Valencià perquè no es pugui veure TV3 al 

País Valencià.  

Miri, senyor Domingo, vostè i el seu grup són especialistes en dir-nos que acatem la 

Constitució i l’Estatut. Li llegeixo l’article 3.3 de la Constitució espanyola: La riquesa de 

les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà 

objecte d’especial respecte i protecció. Clar que després de llegir-lo, potser hauríem 

d’arribar a la conclusió que el que és inconstitucional és el Tribunal Constitucional. 

Però en tot cas llegeixis aquest article i sobretot acati’l. I l’Estatut, article 12: La 

Generalitat ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les 

comunitats i els territoris pertanyents o no a l’Estat espanyol que tinguin vincles 

històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.  

A vostè aquest article no li agrada, però aquest article està en vigor, no ha estat 

declarat inconstitucional, està plenament en vigor, i per tant la Generalitat no solament 

pot aplicar-lo, sinó que té l’obligació d’aplicar-lo. I, miri, el País Valencià és evident que 

té vincles històrics, culturals i lingüístics amb Catalunya. I la Catalunya Nord és 

evident que té vincles històrics, culturals i lingüístics amb el Principat. Jo crec que 

vostè hauria de sentir-se orgullós que a València hi hagi un centre cultural com el 

Centre Cultural Octubre que fa activitat cultural al qual hem contribuït, sí, sí, a 
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subvencionar perquè ens sembla que forma part d’aquelles obligacions que té la 

Generalitat. I que a la Catalunya Nord hi hagi una escola, la Bressola, que ensenyi en 

català i crec que a més a més, més subvencions s’haurien de donar a tota la resta 

d’entitats, que n’hi ha moltes a la Catalunya Nord, des d’una ràdio com Ràdio Arrels, 

des d’altres escoles, com Comte Guifré, o l’escola Arrels, o el Centre Jaume I, que 

promocionen la cultura catalana a la Catalunya Nord.  

Per tant, senyor Domingo, el que segurament té una visió esbiaixada i equivoca i 

unilateral del que és Catalunya i els territoris de parla catalana és vostè. La Generalitat 

té l’obligació d’atribuir subvencions, de col·laborar amb aquesta tasca cultural. I el que 

sí que li demano és que precisament vostè acati la Constitució i acati l’Estatut que és 

el que dóna l’obligació a la Generalitat de fer aquest tipus d’actuacions.  

Moltes gràcies.  

El president  

Senyor Domingo, per posicionar-se sobre l’esmena.  

El Sr. Domingo Domingo  

Muchas gracias, señor presidente. Realmente creo que la moción ha escocido, porque 

no la han ignorado. Han pasado de ella como de la nada, no han leído. ¿Ustedes, los 

paladines de la transparencia pasan de la transparencia y se dedican a hacer fuegos 

de artificio, usted me habla del Instituto Cervantes? Hábleme del instituto Ramon Llull, 

que tiene el mismo régimen de personalidad jurídica. Pero no, yo estoy hablando de 

entidades privadas, que es el objeto de subvenciones, objeto de subvenciones. No me 

mareen, no me mareen con historias que no son del caso. Ya sé que tengo una 

obsesión, efectivamente, la obsesión de la trasparencia. ¿Y saben ustedes porqué me 

dedico…  

El president  

Senyor Domingo, el sentim perfectament.  

El Sr. Domingo Domingo  

No, señor presidente...  
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El president  

Sí, ho fa pel to, pel to, pel to.  

El Sr. Domingo Domingo  

El tono de voz es el que tengo y lo lamento por si molesta lo que digo o como lo digo...  

El president  

No, pot dir el que vulgui, com sempre, com sempre ha estat en aquesta cambra pot dir 

el que vulgui i això aquesta presidència mai ho ha qüestionat. El to.  

El Sr. Domingo Domingo  

Seguiré hablando con un tono más bajo para no alterar la paz de este Parlamento. He 

de decir, he de decir, lógicamente, que, evidentemente la moción es lo que dice y lo 

que dice. Miren, fundamentalmente he querido dar ejemplos, he querido dar ejemplos 

de lo que aquí se hace, entre otras cosas por ejemplo y me he referido al hecho de 

que las entidades que son subvencionadas sus directivos no deben recibir 

manifestaciones desproporcionadas. Pues bien, la Intervención le parece bien, 34.000 

por quinientas horas que percibe el gerente de la Plataforma Pro Selecciones 

Deportivas. Eso a ustedes les parece bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la lengua, 

con el deporte? Es absolutamente una desproporción. Y ustedes dicen difamar. 

Difamar es malgastar el dinero. Y ustedes malgastan el dinero, y malgastan el dinero 

en actividades que no son legítimas y que no son de finalidad pública. Me ha parecido 

muy preocupante lo que ha dicho la señora Gomà. ¿Realmente está entre las 

prioridades del Gobierno justificar lo que yo he dicho hoy que se está haciendo? Pitar 

al Rey, pagarles viajes a los de Esquerra Republicana, a las Juventudes de Esquerra 

Republicana para que se vayan a Colombia y a Bolivia. ¿Esas son finalidades del 

Gobierno?                

 

Fitxer 10 

No sé los señores socialistas. ¿Qué hacen ustedes, señores de Iniciativa? ¿O es que 

viajan todos? No, porque la actividad que se financia es esa, que es por ejemplo pues 
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promocionar la participación. Pero eso no es promocionar la participación, como no es 

una finalidad del Gobierno pagar treinta mil euros de escote de todos los catalanes a 

los premiados con el premio President Companys que daba Plataforma pro Seleccions 

Deportivas. ¿Es que es una finalidad del Gobierno dar treinta mil euros al presidente 

de la Federación Catalana de hockey, premiarlo por su evidente actividad deportiva? 

¿Eso lo tenemos que pagar todos los catalanes? ¿Es finalidad del Gobierno pagar las 

banderas esteladas que se colocan en muchos municipios? Eso lo pagamos nosotros. 

¿Está justificado? Pues no. La intervención no hace bien su trabajo, porque la 

intervención tiene que controlar el gasto, y ver y comprobar que la actividad que se 

financia corresponde con el gasto. Y no basta con presentar con una factura, no; hay 

que comprobar que eso se hace, y preguntar si se está haciendo mal. No lo hacen. 

Por lo tanto, entiendo que realmente es pertinente que se proceda a velar de una 

manera mejor: que lo haga la intervención, que lo haga la sindicatura. Hay un informe 

anual que lo permite hacer. Y que lo haga una oficina antifraude, ya no de 

transparencia –he cambiado la..., se ha cambiado la...–, y que para eso está. 

Acepto las enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Popular, y someto 

primero a que reflexionen sobre el contenido de la moción, y desde luego no lo que 

presumen que tiene la moción. 

Muchas gracias, señor presidente. 

(Pausa.) 

El president 

Posem, doncs, a votació aquesta moció. 

Comença la votació. 

(Pausa) 

Ha estat rebutjada per 16 vots a favor i 116 vots en contra. 
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	Una segona esmena, que al final ha sigut transaccionada, i, per tant, nosaltres la retirem en ares de la transacció, en la qual diem que..., bé, tampoc tenia massa sentit que en època de crisi es creés una altra oficina i, per tant, enteníem que ja hi han mecanismes que existeixen, com és la mateixa sindicatura o l’Oficina Antifrau, amb la qual cosa[#] l’Oficina Antifrau en els seus àmbits, doncs, també controli i fiscalitzi anualment aquelles subvencions que són atorgades per part dels diferents departaments del Govern de la Generalitat.
	I una tercera que és la publicació, que és veritat que darrerament s’està complint, però hi ha hagut moments –hi ha hagut moments– en els quals hem vist que s’han publicat subvencions que s’han donat a entitats o a associacions no al cap de tres mesos, no al cap de sis mesos, sinó que s’han publicat al DOGC al cap d’un any o dos anys de la seva concessió. I, per tant, evidentment, no té cap tipus de lògica.
	I, per tant, jo abans d’acabar dir que comparteixo també la preocupació en molts àmbits que tenim els diputats de l’oposició de poder fiscalitzar els comptes, les factures, els informes, les subvencions que es donen per part del Govern a entitats i associacions, això és una lluita també del Grup Popular. I anuncio, evidentment, que si accepten les esmenes i la transacció, votarem a favor de la moció.
	Moltes gràcies.     
	El president
	Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, per fixar posició, la senyora Pilar Pifarré.
	La Sra. Pifarré i Matas
	Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, volem manifestar el posicionament de Convergència i Unió en els diferents punts que presenta la moció del Grup Mixt com a conseqüència de la interpel·lació sobre els criteris de concessió de subvencions.
	En primer lloc, l’apartat que fa referència a la moció, que és l’informe específic de la Sindicatura de Comptes de les subvencions atorgades pels departaments de la Generalitat i altres departaments en concret i en especial. Jo els haig de dir que la Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Generalitat ja fan les fiscalitzacions i seguiment corresponent d’acord amb les funcions que els són atribuïdes. 
	Però és que, senyor Domingo, siguem clars, l’emissió d’aquest informe no és el seu objectiu real. Si ens atenem a la interpel·lació que vostè va presentar, efectivament, ratifiquem que aquest no és el seu objectiu. Vostè va presentar una interpel·lació gens tècnics, ni jurídica i, per cert, molt ideològica. Miri, senyor Domingo, les subvencions poden estar molt ben tramitades, algunes no ho estan i això certament es demostra a vegades i la mateixa Sindicatura de Comptes ho reconeix, però ni que ho estiguessin, ni que estiguessin ben presentades no s’ajustarien mai a allò que vol, perquè vostè impregna d’una ideologia molt concreta l’austeritat, la bona gestió, la transparència, és a dir, tots aquells principis de la bona administració que no haurien de tenir ni color ni ideologia.
	El segon punt de la moció, que el Parlament insti el Govern que els diputats obtinguin la informació sense entrebancs, és a dir, demana que es compleixi allò que ja diu la llei. I és cert, nosaltres en això també a vegades ens hem queixat i hem demanat, doncs, de vegades fins i tot l’empara en el president del Parlament. Però és que nosaltres els diem: Doncs, denunciïn-ho, denunciï-ho i demani al president que garanteixi els drets als diputats de la cambra que ell presideix.
	En tercer lloc, vostè diu la creació de l’Oficina de la Transparència. Aquesta era una proposta del tripartit, però, senyor Domingo, amb la quantitat d’organismes, també de control –també de control–, que s’han creat, que aquest Govern ha creat, que fins i tot ell mateix diu que cal simplificar, encara en vol un de més? No, si us plau. En tot cas, el que necessitem és més eficiència i més bon resultats.
	La Llei de les subvencions que vostè demana, miri, ara faria tard. Convé recordar que el tripartit certament tenia el compromís d’aprovar una llei nova de finances públiques, que és la que incorpora les subvencions i les transferències i no l’ha fet, és veritat, no l’ha feta. Però és que si l’hagués feta, tampoc compliria les seves expectatives, li ho asseguro, i vostè ho sap, senyor Domingo.
	Per últim, demanen dos principis que ja s’inclouen en el text refós de finances públiques: el primer és que la finalitat de la subvenció fomenti una utilitat pública o d’interès social, i en segon lloc, que la concurrència pública sigui un principi preferent. Doncs bé, això el text refós de la Llei de finances públiques ho diu en l’apartat de subvencions.
	Miri, sap què li dic, que el rebuig de les subvencions a Òmnium Cultural, a Edicions del País Valencià, la Plataforma per la Llengua, les seleccions esportives no el solucionarà amb aquesta moció. En tot cas, vostè hauria d’haver presentat una moció instant el Govern que no subvencioni aquelles entitats que són contràries a la seva ideologia. Ara bé, jo també admeto, senyor Domingo, que aquest Govern s’hauria d’haver replantejat, i més en aquests moments, les subvencions que dóna i l’import que concedeix.
	Gràcies, president, senyores i senyors diputats.
	El president
	Té la paraula la il·lustre senyora Carme Figueras, en nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
	La Sra. Figueras i Siñol
	Moltes gràcies, senyor president. Senyors diputats i senyores diputades..., miri, senyor Domingo, aquesta no és una moció sobre les seleccions esportives o sobre les xiulades al rei, ni sobre Òmnium Cultural, ni les subvencions..., el que s’ha posat i el que diu aquí parla de les subvencions en general de la Generalitat de Catalunya, i no podem estar-hi d’acord.
	Realment, no aprovarem una moció que digui al Govern que faci el que ja fa, que és, doncs, ser rigorós i escrupolós en els criteris amb què s’atorguen subvencions i sobretot en aquesta tramitació i en què les subvencions després tinguin una justificació i s’hagin utilitzat per a allò que és una finalitat general, d’interès general, d’interès públic i que com a tal té tots els procediments.
	Vostè, doncs, parla que es faci una llei específica de subvencions; aquest Govern segueix escrupolosament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que és la Llei general de subvencions, i també el text refós sobre les finances públiques de Catalunya. Amb aquesta legislació és més que suficient per a totes aquestes garanties que vostè demana. En una [#]...        
	Fitxer 9
	...que li repeteixo, aquestes garanties ja estan totalment incorporades. Vostè no parla de cap altra cosa que de tramitació administrativa o de controls de transparència i en aquest sentit també recordar-li que els controls i els procediments per atorgar subvencions i per fer-ne el seu control posterior, la intervenció de cada conselleria, la Intervenció General de la Generalitat és qui té aquestes competències i si més no, a més a més, aquest Parlament ha aprovat una llei, que és la Llei de l’Oficina Antifrau, també per alguns casos en els que vostès proposen, doncs, la creació d’una nova oficina, l’Oficina de Transparència, que en aquesta transacció pot quedar un encàrrec específic en l’Oficina Antifrau que en tot cas ja té una llei específica aprovada fa poc per aquest Parlament i que funciona tal i com ha de funcionar. 
	Per tant, també fa vostè referència al tema del Reglament de la cambra, fa referència que es garanteixin els drets dels diputats. Sincerament creiem que els drets dels diputats estan plenament garantits en el Reglament que tenim en aquesta cambra per obtenir la informació i es faria creus, senyor Domingo, de la transparència d’aquest Govern, a l’igual que el de l’anterior legislatura, comparat amb els altres governs anteriors. Se’n faria creus. I se’n faria creus també de la informació que té a l’abast els diputats d’aquesta cambra i de la transparència que caracteritza el nostre Govern amb comparació amb altres èpoques d’aquest Parlament. 
	I li ho diu una diputada que està aquí des de la cinquena legislatura, en què no va haver de recórrer una vegada, de tant en tant, a l’empara del president del Parlament, sinó moltes, i tampoc mai va aconseguir en molts casos moltes i moltes informacions que vostès tenen sempre que ha calgut i sense necessitat en la majoria dels casos de recórrer a cap empara, aplicant el Reglament de la cambra, i en aquest sentit, doncs, no creiem que s’hagi de fer cap modificació i per tant la votació del nostre grup en aquesta proposta de moció que, repeteixo, no parla en absolut del que vostè ha dit aquí, sinó d’una altra cosa, de com s’han de tramitar les subvencions i de la transparència del Govern, serà en contra perquè creiem que el Govern fa les coses com les ha de fer, en base a llei, i amb tota la transparència i rigorositat.  
	Moltes gràcies. 
	El president 
	En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula la il·lustre senyora Patrícia Gomà. 
	La Sra. Gomà i Pons 
	Gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades. Miri, senyor Domingo, vostè té una obsessió malaltissa, m’atreviria a dir ja, una obsessió malaltissa, fins i tot comença la moció demanant el control en especial a determinats departaments. Diu: Vicepresidència, Cultura i Mitjans de Comunicació i Acció Social i Ciutadania. Encara se n’ha descuidat un, faci comptes perquè se n’ha deixat un altre que també gestionen persones d’Esquerra Republicana de Catalunya. Jo crec que ens somia amb la forca al costat de la caldera d’en Pere Botero, i no, ni infern, ni cel, nosaltres som agnòstics, som ateus, no entrarem en aquests detalls. 
	El que li vull dir és que vostè es repeteix més que l’all. Es que ha presentat multitud d’interpel·lacions i de mocions i de resolucions demanant i dient absolutament el mateix. Li ho han repetit diferents diputats del meu grup parlamentari perquè li han contestat la mateixa qüestió diverses vegades. Allí on vostè hi veu pecat nosaltres hi veiem virtut, i el que vostè creu que s’ha de soterrar, arrencar de soca-rel, nosaltres creiem que s’ha de mantenir i per tant són uns àmbits a fomentar i en cap cas renunciarem al foment de determinades activitats, de determinats àmbits que reconeix la legalitat vigent catalana. 
	Jo el que li vull dir, i vostè, doncs, ho sap perfectament, que governar és prioritzar, governar és prioritzar perquè els recursos, com bé sabem, doncs, no són il·limitats. Per tant, governar és prioritzar. I això per vostè, doncs, és tan fàcil o tan difícil com concórrer a les eleccions, obtenir seixanta-vuit diputats, i marca vostè les prioritats d’aquest Govern amb els recursos limitats amb els que es trobarà aquest Govern. Tan fàcil o tan difícil com això, perquè si vostès són la Catalunya real, doncs, no tindran cap problema. Si aquí el que representem són diputats hologrames d’una Catalunya inexistent, doncs, l’encoratjo que treballi fort per aquesta Catalunya real, obtingui seixanta-vuit diputats i marqui les prioritats de la propera legislatura. 
	Però el que no pot fer és difamar, perquè el Govern actua d’acord amb la legalitat vigent, i el Govern, d’acord amb aquesta legalitat i complint els acords polítics d’aquest mateix Govern, totes les subvencions que atorga, doncs, estan escrupolosament correctes i sotmeses a la llei, com no podia ser d’una altra manera. El que no pot fer és qüestionar la seva legalitat. Vostè practica allò del difama, difama, que alguna cosa queda. No, senyor Domingo, si vostè té proves d’alguna evidència que vostè ens vol fer creure, ha d’anar on pertoca i denunciar-ho. El que no pot fer és posar sota sospita totes les subvencions que atorga la Generalitat, perquè les fa d’acord a la legalitat, i les fa, doncs, complint les Llei general de subvencions, complint el text refós de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, i ho fa fomentat aquelles activitats d’interès públic i d’utilitat social que marca el mateix Estatut. 
	Casualment, miri, vostè parla d’Òmnium Cultural, reiteradament, parla dels Amics de la Bressola reiteradament, avui també ens ha tornat a parlar de les seleccions esportives catalanes, doncs, es dóna la casualitat que els articles estatutaris que emparen, doncs, les activitats que duen a terme de foment de la cultura, de foment de l’esport, de foment de la llengua aquestes entitats, miri, doncs, no han resultat de moment declarades inconstitucionals per part de la sentència, article 6.4, article 34 i article 200. Quan rebem la interpretació de la resta d’articles veurem què passa, però de moment, escolti, no ha tingut sort i amb això. Què vol que li digui? 
	El que sí que ens crida l’atenció des del nostre grup parlamentari és que demani una Oficina de Transparència nova. Bé, jo ja no entro en aquest tema perquè fins i tot vostè ha vist que això cau pel seu propi pes, l’ha retirat, i accepta, doncs, una esmena del Partit Popular. El Partit Popular, que descobreix l’Oficina Antifrau de Catalunya. Benvinguts! Els ha costat, després del [#] històric que ha rebut aquesta Oficina Antifrau en aquest Parlament. Es va haver de modificar per segona vegada la possibilitat, les majories, per possibilitar el nomenament d’un director, perquè si no, no hi hauria Oficina, ara la descobreixen. Doncs, benvinguts... 
	El president 
	Senyora diputada. 
	La Sra. Gomà i Pons 
	Per acabar,dir-los que el Govern de la Generalitat i aquest país disposa de mecanismes de control extern, Sindicatura, control intern, Intervenció General, i òbviament Oficina Antifrau per, en tot cas, vetllar per tot allò que vostè cregui i que el país tingui la seguretat que no està fet correctament. 
	Moltes gràcies, diputats i diputades. 
	El president 
	Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l’il·lustre senyor, Jaume Bosch. 
	El Sr. Bosch i Mestres 
	Gràcies, president. Senyor Domingo, transparència i fiscalització, totes. Hi ha mecanismes més que suficients per fer-ho. Però a mi em sembla que el problema per a vostè no és aquest. Si repassem les entitats que vostè va citar en la seva interpel·lació, ens trobem Òmnium Cultural, revista El Temps, Edicions del País Valencià, Edifici El Segle vinculat a Acció Cultural del País Valencià, escola La Bressola a la Catalunya Nord. Tots tenen un tret en comú: el foment de la llengua i la cultura catalanes a Catalunya i als territoris de parla catalana. Aquest és el problema, no la manca de control. Per vostè aquest és el problema. 
	En tot cas, miri, jo m’he dedicat a repassar què fa el Instituto Cervantes a nivell de l’Estat: difusió de la cultura espanyola i hispanoamericana, hispanoamericana que vol dir d’altres estats, promoció internacional de la literatura espanyola i hispanoamericana, teixir la identitat del cine espanyol, en espanyol, als cinc continents, celebrar el Dia de l’espanyol, el Dia E, per incrementar la visibilitat de la llengua espanyola al món i crear un punt de trobada de tots els que parlen espanyol, fer 13.239 cursos d’espanyol a tot el món. Mentre fa això ha entrat en el Congrés dels Diputats una iniciativa legislativa popular amb 650.000 signatures al darrere que demana simplement que TV3 es pugui veure al País Valencià, es diu Televisió Sense Fronteres, i vostè, que teòricament està en contra de les fronteres, hauria d’estar content que es presenti una iniciativa legislativa popular que en aquests moments de globalització intenti arribar a aconseguir que TV3 es pugui veure al País Valencià, perquè els defensors del liberalisme i que estan en contra del intervencionisme es dediquen a tancar repetidors de TV3 al país Valencià perquè no es pugui veure TV3 al País Valencià. 
	Miri, senyor Domingo, vostè i el seu grup són especialistes en dir-nos que acatem la Constitució i l’Estatut. Li llegeixo l’article 3.3 de la Constitució espanyola: La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció. Clar que després de llegir-lo, potser hauríem d’arribar a la conclusió que el que és inconstitucional és el Tribunal Constitucional. Però en tot cas llegeixis aquest article i sobretot acati’l. I l’Estatut, article 12: La Generalitat ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris pertanyents o no a l’Estat espanyol que tinguin vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya. 
	A vostè aquest article no li agrada, però aquest article està en vigor, no ha estat declarat inconstitucional, està plenament en vigor, i per tant la Generalitat no solament pot aplicar-lo, sinó que té l’obligació d’aplicar-lo. I, miri, el País Valencià és evident que té vincles històrics, culturals i lingüístics amb Catalunya. I la Catalunya Nord és evident que té vincles històrics, culturals i lingüístics amb el Principat. Jo crec que vostè hauria de sentir-se orgullós que a València hi hagi un centre cultural com el Centre Cultural Octubre que fa activitat cultural al qual hem contribuït, sí, sí, a subvencionar perquè ens sembla que forma part d’aquelles obligacions que té la Generalitat. I que a la Catalunya Nord hi hagi una escola, la Bressola, que ensenyi en català i crec que a més a més, més subvencions s’haurien de donar a tota la resta d’entitats, que n’hi ha moltes a la Catalunya Nord, des d’una ràdio com Ràdio Arrels, des d’altres escoles, com Comte Guifré, o l’escola Arrels, o el Centre Jaume I, que promocionen la cultura catalana a la Catalunya Nord. 
	Per tant, senyor Domingo, el que segurament té una visió esbiaixada i equivoca i unilateral del que és Catalunya i els territoris de parla catalana és vostè. La Generalitat té l’obligació d’atribuir subvencions, de col·laborar amb aquesta tasca cultural. I el que sí que li demano és que precisament vostè acati la Constitució i acati l’Estatut que és el que dóna l’obligació a la Generalitat de fer aquest tipus d’actuacions. 
	Moltes gràcies. 
	El president 
	Senyor Domingo, per posicionar-se sobre l’esmena. 
	El Sr. Domingo Domingo 
	Muchas gracias, señor presidente. Realmente creo que la moción ha escocido, porque no la han ignorado. Han pasado de ella como de la nada, no han leído. ¿Ustedes, los paladines de la transparencia pasan de la transparencia y se dedican a hacer fuegos de artificio, usted me habla del Instituto Cervantes? Hábleme del instituto Ramon Llull, que tiene el mismo régimen de personalidad jurídica. Pero no, yo estoy hablando de entidades privadas, que es el objeto de subvenciones, objeto de subvenciones. No me mareen, no me mareen con historias que no son del caso. Ya sé que tengo una obsesión, efectivamente, la obsesión de la trasparencia. ¿Y saben ustedes porqué me dedico… 
	El president 
	Senyor Domingo, el sentim perfectament. 
	El Sr. Domingo Domingo 
	No, señor presidente... 
	El president 
	Sí, ho fa pel to, pel to, pel to. 
	El Sr. Domingo Domingo 
	El tono de voz es el que tengo y lo lamento por si molesta lo que digo o como lo digo... 
	El president 
	No, pot dir el que vulgui, com sempre, com sempre ha estat en aquesta cambra pot dir el que vulgui i això aquesta presidència mai ho ha qüestionat. El to. 
	El Sr. Domingo Domingo 
	Seguiré hablando con un tono más bajo para no alterar la paz de este Parlamento. He de decir, he de decir, lógicamente, que, evidentemente la moción es lo que dice y lo que dice. Miren, fundamentalmente he querido dar ejemplos, he querido dar ejemplos de lo que aquí se hace, entre otras cosas por ejemplo y me he referido al hecho de que las entidades que son subvencionadas sus directivos no deben recibir manifestaciones desproporcionadas. Pues bien, la Intervención le parece bien, 34.000 por quinientas horas que percibe el gerente de la Plataforma Pro Selecciones Deportivas. Eso a ustedes les parece bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la lengua, con el deporte? Es absolutamente una desproporción. Y ustedes dicen difamar. Difamar es malgastar el dinero. Y ustedes malgastan el dinero, y malgastan el dinero en actividades que no son legítimas y que no son de finalidad pública. Me ha parecido muy preocupante lo que ha dicho la señora Gomà. ¿Realmente está entre las prioridades del Gobierno justificar lo que yo he dicho hoy que se está haciendo? Pitar al Rey, pagarles viajes a los de Esquerra Republicana, a las Juventudes de Esquerra Republicana para que se vayan a Colombia y a Bolivia. ¿Esas son finalidades del Gobierno?               
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	No sé los señores socialistas. ¿Qué hacen ustedes, señores de Iniciativa? ¿O es que viajan todos? No, porque la actividad que se financia es esa, que es por ejemplo pues promocionar la participación. Pero eso no es promocionar la participación, como no es una finalidad del Gobierno pagar treinta mil euros de escote de todos los catalanes a los premiados con el premio President Companys que daba Plataforma pro Seleccions Deportivas. ¿Es que es una finalidad del Gobierno dar treinta mil euros al presidente de la Federación Catalana de hockey, premiarlo por su evidente actividad deportiva? ¿Eso lo tenemos que pagar todos los catalanes? ¿Es finalidad del Gobierno pagar las banderas esteladas que se colocan en muchos municipios? Eso lo pagamos nosotros. ¿Está justificado? Pues no. La intervención no hace bien su trabajo, porque la intervención tiene que controlar el gasto, y ver y comprobar que la actividad que se financia corresponde con el gasto. Y no basta con presentar con una factura, no; hay que comprobar que eso se hace, y preguntar si se está haciendo mal. No lo hacen. Por lo tanto, entiendo que realmente es pertinente que se proceda a velar de una manera mejor: que lo haga la intervención, que lo haga la sindicatura. Hay un informe anual que lo permite hacer. Y que lo haga una oficina antifraude, ya no de transparencia –he cambiado la..., se ha cambiado la...–, y que para eso está.
	Acepto las enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Popular, y someto primero a que reflexionen sobre el contenido de la moción, y desde luego no lo que presumen que tiene la moción.
	Muchas gracias, señor presidente.
	El president

