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SESSIÓ NÚM. 13

La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i cinc
minuts. Presideix la Sra. Cuenca i Valero, acompanya-
da de la vicepresidenta, Sra. Tura i Camafreita, i del
secretari, Sr. Ridao i Martín. Assisteix la Mesa el lletrat
major.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Camp i
Batalla, Sr. Camps i Rovira, Sr. Esteve i Figueras, Sr.
Ferrer i Roca, Sr. Gavín i Valls, Sr. Gené i Ripoll, Sra.
Martínez i Barderi, Sr. Micaló i Aliu, Sr. Millo i Rocher,
Sr. Nadal i Malé, Sr. Orriols i Sendra, Sr. Riera i Bou i
Sr. Villatoro i Lamolla, pel G. P. de Convergència i Unió;
Sr. Casajuana i Pladellorens, Sr. Clotas i Cierco, Sr.
Iceta i Llorens, Sr. Jaime Ortea, Sr. López i Plana, Sr.
Joaquim Nadal i Farreras, Sr. Nel·lo i Colom, Sr. Siu-
rana i Zaragoza, Sr. Vallès i Casadevall i Sra. Vilalta i
Sospedra, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;
Sr. Curto i Casadó, Sra. Nadal i Aymerich i Sr. Sirera i
Bellés, pel G. P. Popular; Sr. Oliveras i Maristany, pel
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Sr. Ribó
i Massó, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller en cap, Sr.
Artur Mas i Gavarró; el secretari general del Departa-
ment de Presidència, Sr. Carles Duarte i Montserrat; el
director general de Relacions amb el Parlament, Sr.
Josep Manuel Silva i Alcalde; el cap de l’Assessoria Ju-
rídica del Departament de Presidència, Sr. Josep Pa-
gès i Rejsek; la cap de Relacions Institucionals del
Departament de Presidència, Sra. Rosa Reboredo i Ci-
veira, i el cap del Gabinet del conseller del Departa-
ment de Presidència, Sr. Cèsar Grijalvo i Estrada.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local amb el
conseller en cap, sobre la reestructuració parcial dels
Departaments de la Presidència i d’Economia i Finan-
ces (tram. 355-00044/06) i sobre els nomenaments de
la consellera de Governació i Relacions Institucionals
i el de Justícia (tram. 355-00049/06). Conseller en cap
del Govern de la Generalitat. Sessió informativa.

2. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1981, del
25 de febrer, del Consell Consultiu (tram. 202-00080/06)
G. P. de Convergència i Unió, G. P. Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, G. P. Popular, G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds. Nomenament de la Ponència que ha d’elaborar
el text de la Proposició de llei.

3. Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats una pro-
posició de llei de desplegament de l’article 3.3 de la
Constitució, de protecció de la riquesa i el patrimoni
cultural de les diferents modalitats lingüístiques de l’Es-
tat (tram. 250-00579/06) G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Debat i votació. (Text presentat: BOPC,
55, 48)

4. Proposició no de llei sobre el pagament dels conve-
nis de traspassos de recursos de la Generalitat a les
corporacions locals (tram. 250-00696/06) G. P. Popu-
lar. Debat i votació de la Proposició no de llei i de les
esmenes presentades. (Text presentat: BOPC, 68, 74;
esmenes: BOPC, 94, 14)

5. Proposició no de llei sobre la llibreria de la Genera-
litat de Tarragona (tram. 250-00781/06). G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
(Text presentat: BOPC, 83, 60)

6. Proposició no de llei sobre la utilització d’Internet per
a apropar els ciutadans a l’activitat política (tram. 250-
00784/06). Grup Parlamentari Popular. Debat i votació.
(Text presentat: BOPC, 83, 62)

7. Proposició no de llei de reconeixement i agraïment
a totes les persones que han participat en les tasques
de protecció i salvament de ciutadans arran dels ai-
guats dels dies 9 i 10 de juny (tram. 250-00785/06).
Grup Parlamentari Popular, juntament amb 9 altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular. Debat i votació.
(Text presentat: BOPC, 83, 62)

8. Proposició no de llei sobre la reversió gratuïta dels
terrenys municipals cedits per a la construcció de ca-
sernes de la Guàrdia Civil (tram. 250-00797/06). Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
(Text presentat: BOPC, 83, 71)

9. Proposició no de llei sobre l’accés gratuït dels ciuta-
dans i les ciutadanes a les lleis aprovades pel Parla-
ment i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (tram. 250-00878/06). Sr. Francesc Ferrer i
Gironès, juntament amb 4 altres diputats del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat
i votació de la Proposició no de llei i de les esmenes
presentades. (Text presentat: BOPC, 90, 26; esmenes:
BOPC, 103, 27)

10. Proposició no de llei sobre l’acreditació del compli-
ment de la Llei 13/1982, del 7 d’abril, pel que fa a la con-
tractació de persones amb disminució a les empreses
que gestionen serveis públics (tram. 250-00928/06).
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V), juntament amb 2 altres diputats del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V). Debat
i votació. (Text presentat: BOPC, 94, 63)

11. Sol·licitud de compareixença del Sr. Raúl Navarro,
subdelegat del govern de l’Estat a Tarragona, davant la
Comissió d’Organització i Administració de la Genera-
litat i Govern Local perquè informi sobre la càrrega
policial contra els pagesos i els pescadors, el dia 29 de
setembre de 1999, a la ciutat de Tarragona (tram. 356-
00177/06). Sr. Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat
i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença del conseller de Go-
vernació i Relacions Institucionals davant la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i Go-
vern Local perquè informi sobre les actuacions del seu
departament pel que fa a la possible congelació d’una
part dels fons socials europeus a Catalunya (tram. 356-
00185/06). Grup Parlamentari Popular. Debat i votació
de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interi-
or davant la Comissió d’Organització i Administració de
la Generalitat i Govern Local perquè informi sobre els
aiguats que van afectar les comarques del Baix Camp,
el Montsià i el Priorat, els dies 21, 22 i 23 d’octubre de
2000 (tram. 356-00202/06). Sr. Ernest Benach i Pascu-
al, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

14. Sol·licitud de compareixença del conseller de Go-
vernació i Relacions Institucionals davant la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i Go-
vern Local perquè informi sobre els aiguats que van
afectar les comarques del Baix Camp, el Montsià i el
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Priorat, els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2000 (tram.
356-00203/06). Sr. Ernest Benach i Pascual, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença del conseller de la Pre-
sidència davant la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local perquè informi
sobre les raons per les quals la Fundació Catalana per
a la Recerca es va desfer del cercador d’Internet ano-
menat Olé (tram. 356-00209/06). Grup Parlamentari
Popular. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

16. Sol·licitud de compareixença del conseller de la
Presidència davant la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local perquè informi
sobre els eixos d’acció del seu departament amb rela-
ció a la recent reestructuració del Govern (tram. 356-
00255/06). Grup Parlamentari Popular. Debat i votació
de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Comença la sessió, amb el prec que els di-
ferents grups parlamentaris facin arribar a la Mesa les
substitucions, si escau. Esquerra Republicana?

El Sr. Ridao i Martín

Senyora presidenta, el senyor Jaume Oliveras substitu-
eix el senyor Carod-Rovira.

La presidenta

Algun Grup Parlamentari que tingui substitucions?

La Sra. Nadal i Aymerich

Sí, senyora presidenta. Maria Dolors Nadal substitueix
el senyor Alberto Fernández.

La presidenta

D’acord. Iniciativa? Partit Socialistes - Ciutadans pel
Canvi?

El Sr. Vallès i Casadevall

Ho farem arribar per escrit a la presidenta.

La presidenta

D’acord. I Convergència i Unió?

El Sr. Camps i Rovira

Ho farem arribar per escrit, presidenta.

La presidenta

D’acord. En primer lloc, donem la benvinguda al con-
seller de la Presidència i conseller en cap, i no només
donar-li la benvinguda, sinó, com és habitual en aquesta
Comissió, felicitar-lo pel seu recent nomenament i
agrair-li, com també és habitual, sobretot, la diligència
que ha tingut a demanar aquesta informació per expli-
car l’organització del Departament de Presidència i
d’Economia.

Esperem, com en tots els consellers que, donades les
competències d’aquesta Comissió, estan assignats, que
hi hagi una estreta col·laboració, intercanvi d’informa-
ció i la bona predisposició que ha mostrat en aquesta
primera petició de compareixença. La compareixença
en si, en tot cas, serà ocasió de comentar-ho després.

Moltes gràcies.

L’honorable conseller, l’acompanyen el senyor Carles
Duarte, secretari general de Presidència, i el senyor
Josep Pagès, que és el cap de l’Assessoria Jurídica.

Doncs, res més. Té la paraula l’honorable conseller de
la Presidència, el senyor Artur Mas.

Han vist en l’ordre del dia que hem acumulat les dues
peticions de compareixença en una i, per tant, això no
vol dir que sigui en detriment del temps assignat a cada
Grup parlamentari, sinó, per no repetir la mateixa com-
pareixença un altre dia, i, a més, em penso que, en aquest
cas, s’ha aconseguit una agilitat que els senyors i les
senyores diputades demanen amb freqüència.

Sessió informativa amb el conseller
en cap sobre la reestructuració parci-
al dels Departaments de la Presidèn-
cia i d’Economia i Finances (tram. 355-
00044/06) i sobre els nomenaments
de la consellera de Governació i Rela-
cions Institucionals i el de Justícia
(tram. 355-00049/06).

Donem, doncs, pas al primer punt de l’ordre del dia,
que és: sessió informativa amb el conseller en cap so-
bre la reestructuració parcial dels Departaments de la
Presidència i d’Economia i Finances, i al segon, sobre
els nomenaments de la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals i el de Justícia.

L’honorable conseller té la paraula.

El conseller en cap (Sr. Artur Mas i Gavarró)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Membres de la Me-
sa, senyores i senyors diputats, comparec preceptiva-
ment davant de la Comissió primera per donar compte al
Parlament de Catalunya de les modificacions realitza-
des en els Departaments de la Presidència i d’Economia
i Finances mitjançant el Decret 20/2001, de 23 de ge-
ner. I comparec, també, voluntàriament per donar comp-
te dels canvis dels titulars dels Departaments de Gover-
nació i Relacions Institucionals, i del Departament de
Justícia.

Amb relació al primer punt, la reestructuració dels
Departaments de la Presidència i d’Economia i Finan-
ces, i centrant-me, en primer lloc, concretament, en el
Departament de la Presidència, dir-los que, de fet,
aquest Decret que abans esmentava, el Decret de rees-
tructuració que comentava, és conseqüència de la deci-
sió que va prendre, que va adoptar el president de la
Generalitat de nomenament d’un conseller en cap.

Aquesta decisió va estar a bastament explicada en la
Diputació Permanent del Parlament i, per tant, jo, a
aquesta decisió, lògicament, no m’hi referiré en profun-
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ditat; simplement constato que la reestructuració de
Presidència i d’Economia i Finances ve com a conse-
qüència d’haver nomenat un nou conseller de la Presi-
dència i d’haver delegat a aquest conseller de la Presidèn-
cia, que passa a denominar-se conseller en cap, una
sèrie de funcions, una sèrie de funcions delegades per
part del president de la Generalitat i previstes en els
articles 62 i 63 de la Llei 3/82, de 23 de març, del Par-
lament, del president i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat.

Les funcions previstes en aquesta delegació –i que as-
sumeix, per tant, el conseller en cap del Govern de la
Generalitat– són: convocar i presidir reunions de Go-
vern, coordinar el programa legislatiu del Govern i
l’elaboració de normes de caràcter general; convocar i
presidir les comissions del Consell Executiu, en el cas
que hi fossin; facilitar la informació que el Parlament
sol·liciti del Govern, encomanar a un conseller que
s’encarregui del despatx d’un departament en el cas
d’absència, malaltia o impediment del titular, sens per-
judici de donar-ne compte al Parlament, i qualsevol
altra funció executiva que les lleis assignin al president
de la Generalitat.

L’assumpció d’aquestes funcions, delegades per part
del president de la Generalitat, són les que, de fet, jus-
tifiquen plenament la reestructuració del mateix Depar-
tament de la Presidència, havent distribuït les seves
funcions en tres àrees bàsiques –la seva estructura, en
tres pilars bàsics–, que passen a ser: la Secretaria Ge-
neral de la Presidència, la Secretaria del Govern i la
Secretaria de Comunicació. Per tal de fer què? Doncs,
per tal de garantir la coordinació i el seguiment de l’ac-
ció de govern i la seva comunicació externa d’acord
amb els principis d’eficiència, desconcentració, descen-
tralització i transparència.

Basat en aquesta nova estructura, es recuperen algunes
figures, algunes unitats que ja havien existit tradicional-
ment en el mateix Departament de la Presidència; con-
cretament, la Secretaria del Govern, que –hi insisteixo–
ja existia amb anterioritat i que d’ella depenen aquelles
unitats directives amb funcions en matèria de coordina-
ció interdepartamental, organització administrativa i
optimització i millora de les polítiques de racionalitza-
ció de l’activitat de l’Administració.

Es crea, també, novament –i dic «novament» perquè,
en el seu moment, ja havia existit aquesta unitat– la
Secretaria de Comunicació, de què depenen les unitats
directives en matèria de comunicació, radiodifusió, te-
levisió i atenció ciutadana. Aquestes dues noves unitats,
Secretaria del Govern i Secretaria de Comunicació, de
fet, responen a la figura, que existeix en altres departa-
ments de la mateixa Generalitat, de la Secretaria Sec-
torial prevista en l’article 11 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i règim jurí-
dic de l’Administració de la Generalitat per articular els
dos grans blocs funcionals esmentats anteriorment.

D’aquesta manera, s’allibera el titular del Departament
de la Presidència de la interlocució directa amb molts
dels titulars de les unitats directives que integren el
mateix Departament, ja que moltes d’aquestes unitats
depenen de les dues secretaries sectorials esmentades o

de la mateixa Secretaria General de la Presidència, que
aquesta, lògicament, es conserva amb totes les seves
atribucions.

Això permet al conseller en cap centrar-se en allò que
és fonamental per assumir la delegació que li ha fet el
president de la Generalitat, que és la direcció política
del Govern dins dels límits marcats per les funcions
delegades pel mateix president, així com, també, la di-
recció política del Departament com a tal, del Depar-
tament de la Presidència, i facilitar la seva execució
mitjançant la utilització dels instruments organitzatius
adients que la normativa vigent preveu.

Aquest Decret de reestructuració del Departament de la
Presidència implica més una redistribució d’unitats di-
rectives que no pas la creació de noves unitats i, en tot
cas, quan se’n crea una de nova, insisteixo que aques-
tes unitats ja havien existit en alguns moments de la
mateixa existència del Departament de la Presidència.

En aquest sentit, la Direcció General de Planificació
Operativa, que abans havia estat adscrita al Departa-
ment d’Economia i Finances, s’integra, a partir d’ara,
dins la Secretaria del Govern, dins la qual únicament es
recupera –i en aquest moment no existia fins a l’apro-
vació d’aquest Decret– la Direcció General d’Afers
Interdepartamentals, amb funcions en matèria d’infor-
mació sobre l’acció de govern i de desenvolupament de
la coordinació de les activitats interdepartamentals. Tot
i que fa uns mesos aquesta Direcció General no existia,
he de recordar que, no fa gaire temps, també aquesta
mateixa Direcció General d’Afers Interdepartamentals
havia estat dintre de l’estructura orgànica del Departa-
ment de la Presidència.

Amb el Decret que es va aprovar, de reestructuració, es
pretén facilitar el disseny i l’execució de les polítiques
públiques que corresponen al Departament de la Presi-
dència, de manera que les diferents unitats directives
que l’integren tinguin clarament definit el marc de les
seves atribucions i de les seves relacions. Es tracta
d’evitar la dispersió orgànica i funcional i d’optimitzar
els recursos disponibles per tal que la coherència inter-
na i externa dels blocs competencials que integren el
Departament de la Presidència sigui total.

Al costat d’aquesta reestructuració del Departament de
la Presidència, es va procedir, a través del mateix De-
cret, a reestructurar, també, d’una forma parcial i molt
limitada, el Departament d’Economia i Finances, en el
qual es potencia la seva incidència en els sectors pro-
ductius de Catalunya, amb l’objectiu de millorar l’ac-
tuació del sector públic econòmic de la Generalitat i, al
mateix temps, d’afavorir l’impuls i la promoció d’ini-
ciatives econòmiques i financeres dels sectors produc-
tius de Catalunya. I, per donar compliment a aquest
segon objectiu: promoció d’iniciatives econòmiques i
financeres dels sectors productius de Catalunya, es can-
via el nom de la Secretaria de Planificació Econòmica
pel de Secretaria de Promoció Econòmica, tenint en
compte que les tasques de planificació interdepartamen-
tal queden adscrites al Departament de la Presidència.

De la mateixa manera, a través del mateix Decret de
reestructuració, el Gabinet del conseller d’Economia i
Finances s’homologa a la resta de gabinets dels conse-
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llers dels diferents departaments de la Generalitat, ja
que el titular del Departament d’Economia i Finances
deixa de ser el portaveu del Govern.

Bé, això seria, en síntesi, el que justifica i el que impul-
sa, de fet, la decisió de reestructurar els departaments de
la Presidència i d’Economia i Finances. Insisteixo que el
fet matriu a partir del qual es decideix fer aquesta rees-
tructuració és perquè la persona que assumeix les funci-
ons delegades per part del president de la Generalitat
pugui exercir en plenitud aquestes mateixes funcions.

Com abans deia la presidenta de la Comissió, també jo
–i, en aquest cas, ja no tan preceptivament sinó volun-
tàriament– vaig demanar comparèixer, en nom del Go-
vern, per donar compte dels canvis que hi havia hagut
en els departaments de Governació i Relacions Institu-
cionals i, també, en el Departament de Justícia.

Amb relació a aquests canvis, el que he de manifestar,
el que he de dir és que la decisió, concretament, del que
havia estat titular de Governació i Relacions Instituci-
onals, d’en Josep Antoni Duran i Lleida, de deixar el
Govern de la Generalitat, va ser, lògicament, una deci-
sió personal –s’inscriu en l’esfera d’una decisió perso-
nal i, també, d’una decisió de partit. Qualsevol membre
d’un govern, de fet, té dret a deixar-lo per motius po-
lítics o per motius personals, i, concretament, en Josep
Antoni Duran i Lleida va creure, en aquell moment,
que les condicions en què ell havia entrat en el Govern
s’havien vist modificades i que, en aquestes noves con-
dicions, les actuals, era millor, per al funcionament del
mateix Govern, que ell no hi continués.

Jo voldria valorar, una vegada més, que –a part de ser
una decisió personal i, lògicament, compartida amb el
seu propi partit, Unió Democràtica de Catalunya–
aquesta, a més a més, és una decisió totalment legítima
i totalment respectable.

El que podria preocupar de la sortida del Govern d’un
membre de la rellevància d’en Josep Antoni Duran i
Lleida seria que afectés la cohesió del Govern o que
afectés, també, la seva acció de cara a la gent i de cara
al país. Això, clarament, no està passant: aquesta rees-
tructuració del Govern, aquesta remodelació del Go-
vern, no està afectant l’acció del Govern de cara a la
gent i de cara al país. El Govern treballa molt i, a més
a més, a criteri nostre, treballa força bé.

I, per tant, puc dir, sense cap mena de reticència –en
absolut– que l’acció del Govern no es ressent d’aquesta
remodelació, com –si, després, m’ho demanen vostès–
jo estaré en disposició de demostrar.

Per altra banda, les persones que s’incorporen en el
Govern de la Generalitat, la Núria de Gispert i en Josep
Delfí Guàrdia, són persones de gran qualitat. La Núria
de Gispert, tots vostès saben que porta molts anys in-
corporada en l’actual Govern de Catalunya, en l’actu-
al Govern de la Generalitat; que ha desenvolupat una
gran tasca, i, en Josep Delfí Guàrdia, tots vostès també
saben que és una persona de molt reconegut prestigi en
els ambients jurídics del nostre país, presidint, fins i tot,
institucions en aquest terreny jurídic, també, igualment
de molt prestigi. Per tant, estem absolutament conven-
çuts, des del mateix Govern, que les dues persones, tant

la Núria de Gispert com en Josep Delfí Guàrdia, de-
mostraran una alta eficàcia en l’exercici de les seves
noves responsabilitats.

Jo crec que, amb el que he dit, situo els motius i dono
les explicacions que, a criteri nostre, cal donar avui res-
pecte, primer, a la reestructuració dels Departaments de
la Presidència i d’Economia i Finances, i, segon, res-
pecte, també, a la decisió –hi insisteixo– personal d’un
membre del Govern de deixar el Govern i, com a con-
seqüència d’això, de remodelar el mateix Govern amb
el canvi de funcions d’una persona que ja estava en el
mateix Govern, la consellera Núria de Gispert, i amb la
incorporació d’un nou membre –concretament, en
Josep Delfí Guàrdia– en el Departament de Justícia.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La presidenta

Moltes gràcies, honorable conseller. Suspenem la ses-
sió durant quinze minuts perquè els senyors diputats i
diputades puguin formular les preguntes, com és habi-
tual en aquesta Comissió. Si és el cas que cap Grup
Parlamentari no ho demana, continuem la sessió.

Hi ha algun Grup Parlamentari que desitja la suspen-
sió? Doncs, continuem la sessió. Té la paraula el repre-
sentant d’Iniciativa per Catalunya - Verds senyor Ribó.

El Sr. Ribó i Massó

Senyor Mas, gràcies. Ha parlat un quart d’hora i el pre-
sident Pujol va parlar tres minuts, o sigui, li agraïm que
hagi estat una mica més extens en l’explicació. Tres
minuts a la Diputació Permanent, quinze minuts a la
Comissió Primera. Per tant, gràcies.

Amb tot el respecte del món i fins i tot amb simpatia,
vostè no té ni títol ni competència per comparèixer en
aquesta Comissió pel que ha explicat avui. Ho subrat-
llo amb tot el respecte del món i amb simpatia, pel pa-
per que li toca jugar, que, en català, seria un paperàs.
No té títol, senyor Mas; vostè és el conseller de Presi-
dència i, fins i tot, mal anomenat conseller en cap, que
això només ha existit a Catalunya al Consell de Cent;
a la Generalitat, en diríem el conseller primer; fins i tot
aquí l’han esguerrada, amb una delegació que no serem
nosaltres qui entrem en debats juridicistes, però que té
una rara característica de temporalitat i, fins i tot, amb
una designació de presumible futur candidat que està
absolutament qüestionada per totes les hipòtesis que
han quedat reservades per al futur de la seva coalició.

Però, sobretot, senyor Mas, vostè no té competències
per informar en aquesta Comissió del que ens ha vol-
gut informar, o, millor dit, del que s’hauria d’informar al
Parlament de Catalunya. Pel que s’hauria d’informar,
vostè pot fer de missatger; ens pot traslladar una opinió
política, però és que no té competència, ni jurídica ni
institucional ni política, per gestar la decisió. Qui és el
responsable de les decisions sobre les quals cal infor-
mar el Parlament de Catalunya? –i utilitzo la paraula
«responsable» amb tots els termes constitucionals; no
en cap demèrit del que podria ser fer broma fàcil sobre
la responsabilitat. A qui –l’hi dic sensu contrario–, a
qui es poden demanar responsabilitats sobre aquests
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nomenaments? A vostè, no, senyor Mas. Ni un servi-
dor, ni cap diputada o diputat d’aquest Parlament pot
demanar a vostè responsabilitats per aquests nomena-
ments, i s’ha acabat el bròquil! Si no podem demanar
responsabilitats a vostè, és que vostè no ens pot infor-
mar d’això.

Constitució en mà, Estatut d’autonomia en mà, lleis
de Catalunya en mà, hi ha un sol càrrec que té la com-
petència per nomenar i desnomenar consellers, per
delegar o desdelegar –permeti’m l’expressió– compe-
tències, per fixar programa polític i per orientar l’acció
política del Govern –fixi’s bé en el que li estic dient!
Això està exclusivament reservat al president de la
Generalitat i al president del Govern de Catalunya,
que no és vostè, i no dic ni «encara». En aquest sen-
tit, entengui que li digui –ho subratllo–, amb tot el
respecte, que vostè no hauria d’estar aquí informant
sobre aquestes matèries. Fins i tot, ens vol fer combre-
gar amb rodes de molí quan ens diu que en Duran ha
dimitit per raons personals.

Senyor Mas, som majors d’edat, i aquest país mereix
explicacions polítiques més serioses; fins i tot vostè,
que ha tingut, al meu entendre, la lleugeresa política de
criticar, dos dies després d’haver-se presentat, l’infor-
me dels experts, que va ser encarregat per la Conselle-
ria de Duran, des de la més alta responsabilitat –en
aquest cas, després del president Pujol, però com a se-
cretari general de Convergència Democràtica. No és
per raons personals.

Com és possible, en un país normal i democràtic, al-
ludir a raons personals per la dimissió del líder del par-
tit coaliat en un govern! Està malalt, el senyor Duran?
Déu no ho vulgui! És que se’n vol anar de vacances? És
que li ha agafat una vocació sobtada per altres tasques?
Senyor Mas, siguem seriosos: hi ha una crisi política i
una crisi de govern, i, evidentment, vostè es despatxa
facilíssimament dient que són raons personals.

Per més que, a vostè, li deleguin competències que ens
podrà detallar, encara, amb més organigrama –i li agra-
eixo que hagi estat un quart d’hora, l’hi torno a dir... El
tema és un altre: vostè no té capacitat de decidir; aquest
és el tema. Qui té la capacitat de decidir no ha volgut
comparèixer a la cambra de representació democràtica
–i això és greu; això és greu! És greu, a més, perquè no
trigaran setmanes que tindrem una nova crisi de Govern
–i, això, vostè ho sap–, a finals de març o principis
d’abril –tant li fa!–; una nova crisi de Govern, la tercera
en un període molt breu. També una cosa rara, perquè
ho podien haver solucionat d’una sola tacada, o és que
és tan important el problema successori a Convergèn-
cia i Unió, la por de perdre les noves eleccions, la ca-
pacitat de concentrar la decisió ja no en una coalició ni
en un partit, sinó en un grup reduït d’un sol partit per
garantir no se sap què, que, al contrari del que busquen,
ho està allargassant amb diverses crisis de govern que
n’anuncien una de tercera. Es mereix, aquest país,
això?

Tothom sap que hi ha una negociació en marxa entre
Convergència Democràtica i Unió Democràtica i que,
en aquesta negociació, la resultant d’aquesta serà noves
reestructuracions en el Govern de Catalunya, no en les

relacions de coalició, que poden muntar com els sem-
bli –hi tenen tot el dret del món!–, però no sobre el
Govern de Catalunya, senyor Mas! Fusionin-se, federin-
se, facin-ho de la forma que vulguin, però el Govern no
és això, el Govern és una cosa molt més seriosa.

Aquest Govern porta dos plens parlamentaris sense cap
proposta ni iniciativa, després d’un gran període de
vacances parlamentàries –és un senyal, és una mostra
del que està passant–; portem dos plens –el de princi-
pis de febrer i el que veurem la setmana que ve– on
vostès no parlen, o només parlen en funció de les acti-
vitats de control i d’impuls que fan els grups parlamen-
taris. És un senyal del que està passant.

Hi ha quantitat de temes, relativament importants –no
vaig a fer ara cap exageració–, en la societat que dema-
nen acció de govern. Opinions? Les que vulgui: les
seves, les del conseller Macias, les del president Pujol
al Marroc, o on sigui, però cap acció de govern a debat
a la cambra que té la representació de la ciutadania.
Què passa, senyor Mas? Per què no compareix Jordi
Pujol en aquesta cambra? Té una mena d’aversió a as-
seure’s davant dels seus companys i companyes ele-
gits el mateix dia, amb el mateix vot, per representar
la ciutadania i discutir democràticament sobre aquestes
qüestions? A què és degut aquest silenci? Ens ho pot
respondre? L’hi dic: des del punt de vista de títol o de
competència no és vostè; vostè pot fer de missatger. Per
què la institució unipersonal que té les atribucions per
fer-ho no ho fa? Per què diu, quan va comparèixer a la
Diputació Permanent, que mai més ho farà? O no ho
entenem o ho entenem massa.

Jo li avanço, per acabar, que el nostre Grup, davant de
la tercera crisi, si es produeix, proposarem i ens suma-
rem a tota iniciativa parlamentària –i n’hi ha– que els
obligui a redreçar el tret en aquestes qüestions.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Voldria fer notar –i de cap
manera vull interferir en el contingut de les intervenci-
ons dels diferents grups parlamentaris– que jo m’haig
d’atendre, la presidenta s’ha d’atendre, i la Mesa, al
punt primer de l’ordre del dia i, per tant, el primer punt
de l’ordre del dia diu: «Sessió informativa amb el con-
seller en cap sobre la reestructuració parcial dels Depar-
taments de Presidència i Economia i Finances, i sobre
els nomenaments de la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals, i el de Justícia.» I els he de dir
que, d’acord amb la comunicació del Govern, va estar
designat, per acord del Consell Executiu, el conseller
que avui ens compareix. Res més.

Moltes gràcies, senyors diputats. A continuació té la
paraula el senyor Ridao, per part d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

El Sr. Ridao i Martín

Sí; gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors di-
putats, mirin: d’entrada, en nom del nostre Grup Parla-
mentari, voldria aclarir alguns conceptes, perquè, d’en-
trada, el nostre Grup no té cap dubte sobre la legalitat
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de la delegació de funcions del president en la persona
del conseller en cap. La lletra de la Llei de l’Estatut
Interior en aquest sentit és molt clara, com legítim és,
també, que hi hagi qui opini el contrari, no?, i, fins i tot,
que hi hagi l’intent de judicialitzar aquest conflicte
polític molt legítimament –tot és opinable, és interpre-
table. El dret, ja se sap que és com una mena circ romà
tot ple de vomitoris d’entrada i de sortida i, per tant, en
aquest sentit, es pot interpretar perfectament i tot és
legítim, però, de la mateixa manera que no tenim cap
dubte sobre aquesta qüestió, no tenim cap dubte sobre
que avui calia informar, però també sobre qui havia
d’haver informat.

Deixi’m dir-li, d’entrada, senyor conseller, que, pel
nostre gust, va ser excessiu que vostè digués, fa alguns
dies, que venia a aquesta cambra a informar per defe-
rència al Parlament. Miri: és veritat que la lletra de la
Llei 13/89 i, fins i tot, una moció que es va aprovar, fa
uns mesos, en aquesta cambra, la Moció 12/6, no l’hi
obliga, tot i que està en la filosofia, en l’esperit d’aques-
ta Llei d’informar, no només de la reestructuració, sinó
de la part, diguem-ne, més voluntarista de la seva com-
pareixença, que és aquesta darrera part a què vostè s’ha
referit – la remodelació–, i, per tant, és veritat que, dar-
rere de la decisió, diguem-ne, àulica del president de la
Generalitat, de nomenar-lo a vostè com a hereu o com
a masover –miri-s’ho com vulgui– i darrere de la di-
missió o del cop de porta –digui-ho com vulgui– del
conseller Duran, hi ha la crisi més forta que ha experi-
mentat la coalició de Govern durant els últims vint
anys, no? I una crisi que, com s’ha dit fa un instant, és
una crisi tancada en fals i, provisionalment, en funció
de la negociació que en aquests moments hi ha a l’in-
terior de la coalició de Govern, entre Convergència i
Unió.

I, per molt que, avui i ara, vostè, com, fa una setmana, el
president Pujol en aquest mateix Parlament, s’entesti a
fer veure als diferents grups de la cambra, com al conjunt
de l’opinió pública, que l’estabilitat i la governabilitat
està garantida, són vostès –i no els grups de l’oposició els
que porten tres governs en, escassament, un any i mig de
mandat i, previsiblement, com s’ha dit també, seran qua-
tre governs en poques setmanes, en breu.

Són els partits de la coalició o, si vostè ho prefereix, un
dels partits de la coalició els que, públicament, han
amenaçat de trencar o deixar el Grup Parlamentari que
dóna suport al Govern en dos mesos, en funció de la
negociació que en aquests moments hi ha en marxa, o
els qui han titllat de «provocació» –i això ho han dit
públicament–, de provocació del president de la Gene-
ralitat, el nomenament de vostè, perquè això trencava
l’equilibri natural de la coalició i, per tant, es produïa
un trencament unilateral de les condicions d’aquell
pacte, no? En definitiva, això no és un estira-i-arronsa
més entre Convergència i Unió a què, d’altra banda, ja
estem acostumats en aquests últims anys, sinó que les
successives remodelacions que s’han anat produint –i
aquesta darrera n’és una evidència més– tampoc no són
fruit, diguem-ne, dels reptes que ha d’afrontar el Go-
vern de cara al futur, sinó que és el resultat d’una insò-
lita guerra fratricida i d’una batalla familiar, si vostè ho
prefereix així. I, per tant, ni que fos per aquesta raó,

d’entrada, l’única persona legitimada per venir a infor-
mar en aquesta cambra del que ha succeït i del que
succeirà és la persona del president de la Generalitat.

Però també és veritat –ho repeteixo– que la lletra de la
Llei que vostè ha invocat –i, segurament, insistirà en
aquest particular– no obligava el president de la Gene-
ralitat, però, ja que el president de la Generalitat, l’al-
tre dia, donava una classe de ciència política i titllava
d’ignorants determinats representants d’alguns grups
d’aquesta cambra, doncs, bé, és cert que la lletra no ho
diu, però hi ha una convenció política que, almenys en
aquest país, hauria de funcionar –sobretot, en funció
del nostre sistema institucional–, perquè, és clar, nosal-
tres estem instal·lats, des de fa vint anys, en un sistema
quasi presidencialista, en què el president de la Gene-
ralitat és el president, diguem-ne, de la nació, és el pre-
sident d’un Govern i, per tant, sobresurt entre un exe-
cutiu col·legiat, del qual vostè és membre, i, a més a
més, és el màxim representant ordinari de l’Estat, en-
cara que això últim no ho sembla –almenys sempre. I,
com a president del Govern, és l’únic –ja s’ha dit– que
pot nomenar o pot apartar els diferents consellers i, a
més a més, és l’únic que pot delegar, per cert, les seves
funcions, en el seu cas, no?

Tot plegat, al marge del que puguin dir les lleis i del
que, en la nostra opinió, són les convencions polítiques
democràtiques, en aquest país i arreu del món –ja s’ha
dit i jo m’hi sumo–, tot plegat és producte d’aquesta
aversió atàvica que té el president de la Generalitat a
venir a aquesta cambra, aversió als instruments de con-
trol polític i parlamentari que té aquest Parlament. Han
hagut de passar, com vostè sap perfectament, alguns,
molts anys, perquè el president de la Generalitat vin-
gués al Parlament a respondre en la sessió de control,
ha hagut de venir l’aritmètica més ajustada dels últims
vint anys perquè, regularment, assisteixi, també, als
debats i sessions d’aquesta cambra, i jo encara diria
més: jo crec que s’haurien d’anar acostumant a això,
perquè, si el nivell de traspassos i de competències i
atribucions d’aquest Govern continua així, el paper que
tindrà aquest Parlament en el futur és, bàsicament,
d’impuls i de control de l’acció de govern –per desgrà-
cia nostra.

Per tot això, si jo hagués de qualificar, en nom del meu
Grup, aquesta compareixença que està tenint lloc en
aquests moments, jo li diria que és una compareixença,
en primer lloc, extemporània, diacrònica, sobretot per-
què arriba una setmana després del fet que aquest de-
bat ja es va suscitar al Parlament, en el Ple d’aquesta
cambra. És un debat que s’ha ventilat a bastament en
els mitjans de comunicació i, a més a més, és un debat
que s’ha fet en presència del senyor Pujol, que assistia
impertèrrit a les diferents interpretacions i opinions dels
grups polítics, no?

És una compareixença –i amb això responc una mica,
si és possible, al que plantejava la senyora presidenta en
la seva darrera intervenció– inapropiada en la forma,
perquè no només era de sentit comú, sinó que jo diria
que estava institucionalment obligat, el president de la
Generalitat, a comparèixer avui. I, a més a més –i agafi-
s’ho en termes polítics, no?–, aquesta és una comparei-
xença molt poc valenta, molt poc coratjosa, perquè
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Pujol s’amaga i amaga la poca convicció que té, tam-
bé, en definitiva, en les decisions que ha pres, no?

I jo encara hi afegiria un element més: jo crec que és
contraproduent que avui hagi vingut vostè a comparèi-
xer, perquè –potser no se n’adonen o potser sí– jo crec
que s’accentua –i de manera creixent– això que tampoc
li agrada, al president Pujol, no? S’accentua aquesta
sensació de fi d’etapa i de decrepitud, per dir-ho d’una
altra forma, que en aquests moments té el Govern de la
Generalitat i, per tant, l’opacitat hi afegeix unes bones
dosis d’incertesa política i, això, vostès, com a gover-
nants i com a polítics, ho haurien de saber.

I la nostra opinió, més enllà de la qüestió de la legitimi-
tat de la forma, de les maneres, és que –ja ho hem dit
a bastament– vostès han d’acabar d’una vegada per
totes, ja i aviat, amb aquesta provisionalitat, una pro-
visionalitat que –hi insistim–, amb la quarta Conselle-
ria que, probablement, es veurà retocada aviat, continu-
arà. Resolguin definitivament els problemes que vostès
tenen en l’interior de la coalició al voltant d’aquest de-
bat successori, i facin-ho, a més a més, si pot ser, de la
manera més discreta possible, eh?, i evitant, diria, la ca-
tàstrofe política que, d’això, pot esdevenir, perquè, la
gent –i permeti’m que l’hi digui, des de l’experiència
pròpia–, jo crec, en aquest país, penalitza, especial-
ment, aquells que es barallen, i, si pot ser, a més a més,
quan vostès abordin alguna eventual remodelació i can-
vi en el Govern, facin-ho sempre prioritzant l’acció del
Govern, i, les energies que vostès de moment destinen
a aquest tipus de batalles i guerres internes, destinin-les
únicament a tirar endavant l’acció del Govern.

Som conscients que això no els serà fàcil, perquè el seu
horitzó –almenys, el més immediat en els pròxims
mesos– és el d’un Govern feble en termes parlamenta-
ris, i, per tant, l’aritmètica és molt precària i és molt fe-
ble tot sovint, amb profundes escletxes entre els seus
dos socis a l’interior de la coalició de Govern, i jo di-
ria que sense gaire temps –fins i temps– per recuperar
el pols necessari per poder-se sobreposar a les dissen-
sions internes que en aquests moments tenen i, per tant,
de dificultats, en tindran per afrontar, segurament, els
reptes que en aquest llibre de ruta o en aquest itinerari
de legislatura s’havien marcat, com era la negociació
del finançament i la consecució del màxim autogovern.

I, si no és possible, si no hi ha aquesta estabilitat neces-
sària o no es garanteix la governabilitat a mig termini,
tornem a insistir en una proposta que nosaltres hem
llançat de forma insistent: negociïn, parlin amb els dife-
rents grups d’aquesta cambra, amb la possibilitat més
legítima d’arribar, al final d’aquesta legislatura i d’aquest
mandat que ens va donar les urnes, a un Govern ampli
de concentració que pugui abordar aquells problemes
més urgents i més apressants que té aquest país i, evi-
dentment, si això no és possible o vostès no ho volen,
convoquin eleccions com més aviat millor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. A continuació, té la paraula la
senyora Nadal, pel Grup Parlamentari del Partit Popular.

La Sra. Nadal i Aymerich

Moltes gràcies, senyora presidenta. Com és habitual en
les compareixences de membres del Govern, agrair la
presència del conseller Mas i agrair, també, la presèn-
cia del senyor Carles Duarte i  del senyor Josep Pagès,
perquè em sembla que l’interès que pugui tenir aques-
ta compareixença no ens ha de fer deixar la cortesia
d’agrair la presència tant del conseller com d’altres
membres del Govern.

Tot ens hem omplert la boca, senyor conseller, de dir,
de refermar que el Parlament és la primera institució de
Catalunya i que el Parlament ha de centrar la vida po-
lítica catalana. Vostè ens ha vingut aquí a explicar, per
una banda, el Decret que el va nomenar, a vostè mateix,
conseller de la Presidència, i ens ha vingut a explicar,
també, el canvi que s’ha produït en la titularitat, el canvi
de persones que s’ha produït en el Departament de
Governació.

Del que no podem fer abstracció, senyor conseller, és
que aquí s’ha produït tot un seguit de reformes, unes
reformes que, si són de reorganització, suposen no no-
més canvis de denominacions, sinó també canvis d’es-
tructura i de distribució de competències d’una institu-
ció bàsica del nostre autogovern, com és el Govern de
la Generalitat. El que s’ha de venir a explicar a aquest
Parlament –com deia, centre de la vida política– no és
com s’ha fet aquesta reorganització, quins canvis
d’estructura hi ha hagut dintre de cada Departament.
És important, sí, però no és el més important; també és
important saber a l’empara de quines autoritzacions
legislatives s’ha fet aquesta reestructuració, i això és
important, sí, però tampoc no és el més important.

El més important de què tracta aquesta compareixença
és que vostè ens expliqui, fonamentalment, per què
s’han fet aquests canvis en l’estructuració del Govern.
Per què, senyor conseller?

Perquè tenim la sensació que aquesta reestructuració
ens porta novament davant d’aquelles joguines, d’aque-
lles nines russes que, quan n’has acabat d’obrir una, ja
te’n trobes una altra dintre, i volem saber si ja estem
davant de l’última, o ens en seguirem trobant més, se-
nyor conseller. Perquè, des del Grup Popular, l’hi hem
dit i l’hi tornem a reiterar: qualsevol canvi que es faci
en el Govern de la Generalitat ha de respondre, només,
a una qüestió; ha de respondre a l’interès general i, a
més a més, s’ha de fer amb transparència i s’ha de fer
amb claredat. S’ha de fer amb transparència i claredat,
justament, perquè ningú no es pugui pensar allò que tots
pensem: que, realment, el que hi ha darrere d’aquest
canvi, d’aquests canvis que s’han produït en el Govern
és, senzillament, una lluita per la successió dintre de la
coalició governant, dintre de Convergència i Unió.

Des de l’anunci de la reestructuració del Govern, el
Grup Popular ha reclamat, des del Parlament, que s’es-
vaeixin incògnites, que s’esvaeixin aquestes incògnites
de futur, aquests rumors que persisteixen, i, a més a
més, és d’una greu irresponsabilitat que siguin rumors
que sorgeixen, precisament, de la coalició governant;
són rumors que sorgeixen, precisament, d’aquells que
aspiren a un repartiment d’esferes de poder i d’influèn-
cia dintre de Convergència Democràtica i d’Unió De-
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mocràtica, i, fins i tot, ho hem pogut anar observant
entre els mateixos consellers que han estat nomenats,
perquè veiem amb preocupació que, segons sigui el
nom o cognom de qui ocupi una conselleria, aquesta
conselleria no té les mateixes competències –segons
sigui, com deia, un nom i cognom o en sigui un altre.

El que li diem, senyor conseller –el que li reiterem–, és
que el repartiment de responsabilitats dins del Govern
ha de tenir, com a orientació última i com a finalitat
única, millorar la gestió del Govern de la Generalitat,
que és el que li reclama la societat catalana, que veu
amb preocupació i veu amb decepció com des del Go-
vern del nostre país s’impulsen projectes legítims, però
projectes personals i no noves polítiques, com ens ha
vingut dient el president de la Generalitat: noves polí-
tiques que s’han d’encarar des del Govern per donar
resposta als nous reptes i a les noves realitats.

Senyor conseller, el nostre –vostè ho sap– és un siste-
ma parlamentari; no estem en un sistema presidencia-
lista, estem en un sistema en el qual els governs es man-
tenen o es canvien en funció de la confiança que els
atorga, precisament, el Parlament. El president de la
Generalitat va obtenir la confiança del Parlament de
Catalunya per formar Govern i va obtenir aquesta con-
fiança gràcies als vots del Partit Popular, i ha estat,
precisament, el Partit Popular qui ha fet que el recomp-
te de vots en aquesta cambra donés majoria de vots
suficients al Govern per seguir governant. I l’hi torno a
repetir, senyor conseller: tenen la confiança del Parla-
ment per fer allò que els hem encarregat: governar
Catalunya,  governar amb eficàcia,  resoldre problemes
i no pas crear-ne. Tenen els vots necessaris per gover-
nar amb estabilitat. En aquest sentit, el Grup Popular ha
actuat i actuarà amb rigor, i m’atreveixo a dir-li que
amb major responsabilitat que la coalició governant.

I no val a fer jocs de paraules, com va fer en la darrera
sessió de control, el president de la Generalitat, que es
preguntava retòricament: «Escolti’m: què és un govern
estable? Un govern estable és un govern que no cau.»
Deixin-se d’equilibris, senyor conseller, de malabaris-
mes; deixin-se de traslladar interessos personals per
concórrer a la lluita successòria, perquè els dotze vots
del Grup Popular que garanteixen, precisament, això
que deia el president de la Generalitat, que garanteixen
que el Govern no caigui, estan justament al servei del
poble de Catalunya, no estan perquè es dediquin a fer
equilibris, perquè els equilibris, per definició, senyor
conseller, són inestables.

Per tant, el que li reclamem, senyor conseller, és, nova-
ment, que no traslladin els problemes de la coalició al
Govern, que no traslladin els problemes de Convergèn-
cia, que no traslladin els problemes que s’han de resol-
dre dintre de la direcció de Convergència, dintre de la
direcció d’Unió en el Comitè d’Enllaç, o en aquesta
nova comissió que han creat. Resolguin-los allà, però
no els traslladin al Govern.

Nosaltres, el Grup Popular, vam manifestar en el Ple
que entenem que el president de la Generalitat té com-
petències per fer aquesta reestructuració; vam dir que
és una reestructuració que, a més a més, responia a allò
que disposa no només l’Estatut, la Llei de l’Estatut in-
terior, també, sinó que, a més a més, responia a una au-

torització que se li havia donat molt recentment per part
del Parlament de Catalunya en la Llei 1/2000. I, dintre
d’aquestes possibilitats que li havia donat el Parlament,
el president va delegar totes –no pas alguna, que podia
fer-ho, sinó totes– les competències que eren suscepti-
bles de delegació en el conseller en cap.

I, en aquest sentit, senyor conseller, veiem que s’ha
produït –i, en aquest sentit, s’han manifestat abans, i va
lligat en certa manera a les candidatures a properes
conteses electorals i va lligat, també, a lluites successò-
ries, etcètera– un nomenament fins que acabi la legis-
latura. Un cop acabi la legislatura, el Govern segueix en
funcions i el que li voldríem preguntar, concretament,
és: en aquest període, vostè serà cessat , senyor conse-
ller? Quan acabi la legislatura, quan el Govern estigui
en funcions, a vostè el cessaran, senyor conseller ? Han
tingut massa pressa per fer el Decret i no ho havien
previst? Vostè serà candidat en aquell moment? Li
agrairia que em respongués.

Una altra pregunta que li plantejo, senyor conseller, és
que aquesta precipitació per resoldre, com deia, el que
són lluites successòries i lluites de poder dintre de la
coalició Convergència i Unió, també ens porta a veure
que, a vostè, com deia, li deleguen totes les competèn-
cies, fins i tot les competències de tenir relacions, de
facilitar informació al Parlament i de coordinar el pro-
grama legislatiu, i aquesta és la seva competència. I, en
canvi, es manté la Direcció General de Relacions amb
el Parlament. Si vostè té la competència, si vostè té la
responsabilitat, a quin equilibri respon que es mantin-
gui la Direcció General dintre del Departament de Go-
vernació? O és que, com deia, en funció dels noms i
cognoms de qui ocupi una conselleria, es fa –i no pas
en funció d’una distribució racional– la distribució de
tasques dintre del Govern?

I n’hi posaré un altre, d’exemple d’aquesta reestructu-
ració que s’ha fet responent més, com deia, a interessos
de persones que no pas a una organització racional del
Govern de la Generalitat. És que tenen previst canviar
la Direcció General d’Atenció a la Infància del Depar-
tament de Justícia al Departament de Governació? Que
pensen mantenir la interinitat en alguns departaments?
Perquè un no s’explica que la consellera de Governa-
ció digui al conseller de Justícia: «Goita, quan jo torni
de viatge, ja t’explicaré a quins acords he arribat res-
pecte a la situació en què es troba la infància en situa-
ció de desemparament als carrers de Barcelona». Per
tant, senyor conseller, dubtes respecte a la racionali-
tat de com s’ha fet la delegació, dubtes respecte a la
racionalitat en la distribució de competències, dubtes
respecte, com deia, a l’atribució que s’ha fet i a la im-
portància que sembla que tenen els noms i cognoms
dintre de l’ordenació del Govern.

Per tant, senyor conseller, l’hi reitero: el Grup Popular
li demana que acabin amb la interinitat, que acabin amb
la indefinició i que dediquin totes les seves energies a
governar, a treballar per a la millora del benestar dels
catalans i de les catalanes. Els vots del Grup Popular,
senyor conseller, tret dels jocs de paraules del president
de la Generalitat, estan per a això, hem vingut per això
a aquest Parlament; no hi estem pas per donar cobertura
a equilibris.
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Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors
diputats.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula el senyor
Joaquim Nadal.

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller,
acabem d’escoltar que tenim un Govern que penja d’un
fil, i, en els hàbits democràtics del món, en aquella lli-
çó de maniqueisme calculat que ens volia donar el pre-
sident de la Generalitat l’altre dia en la sessió plenària,
per molt menys han caigut governs.

Ara, nosaltres –ja l’hi anticipo–, com a Grup Parlamen-
tari, no demanarem cap explicació de les que ens inci-
tava a demanar el conseller de la Presidència en la seva
intervenció. No ens calen, no les volem, no ens sembla
que avui poguessin venir de la persona que estaria en
disposició de donar-les. Sobretot, perquè qui les ha
donat és –ho cito, espero que textualment i no equivo-
car-me– el conseller de la Presidència, que, pel Decret
de la delegació, passa a denominar-se «conseller en
cap».

Doncs, bé, per al nostre Grup –i jo crec que per a molts
sectors d’aquesta cambra i també de la societat catala-
na–, el nom no fa la cosa. I avui no hem vingut aquí a
debatre sobre el nom, sinó que hauríem hagut de venir
a debatre sobre la cosa, però la cosa no ha sortit per
enlloc i, per altra banda, malament podria haver sortit,
si qui l’ha provocada no hi és.

Vull dir amb això diverses coses. La primera: que el
senyor Pagès pot tancar tranquil·lament el Codi de legis-
lació perquè per la nostra intervenció no li caldrà, no
necessitarà recórrer absolutament a cap article –a cap
article– pel que fa a la nostra intervenció; no farem una
intervenció que vulgui apel·lar a la lletra menuda del
que és allò que sí, allò que no –s’ha complert en tot el
procés que ens ocupa.

I deixi’m dir, encara, una altra cosa: tenim la immensa
sort –tenim la immensa sort– que han passat segles –ho
dic al fil de la intervenció del senyor Ridao; ja m’ho
permetrà, senyor Ridao–, han passat segles des que a la
Perxa de l’Astor, en els boscos d’Hostalric, en el terme
de Sant Feliu de Buixalleu, a les ribes de la Tordera, Ra-
mon Berenguer II, Cap d’Estopes, en una guerra fratri-
cida, va caure occit pel seu germà Berenguer Ramon II.
No passarà; estem en hàbits parlamentaris d’allò que el
president de la Generalitat de Catalunya en deia «els
hàbits democràtics del món democràtic»; per tant, la
sang no arribarà al riu –mai tan ben dit, donada la imat-
ge que he volgut aplicar.

Ara, en allò que ens ha explicat el conseller de Presi-
dència, en aquest joc tan subtil que ha volgut fer entre
allò que és preceptiu i allò que és voluntari, podríem
ben bé dir que ha estat aplicat, formalista i abstrús, vull
dir «obscur», opac en allò que era perceptiu, segons ell,
i indolent, és a dir, mandrós, equívoc, poc diligent en
allò que, segons ell, és o li era voluntari.

La gran qüestió, si haguéssim de parlar de la cosa, que
no en volem parlar, perquè no ens sembla el lloc adient,
és que compareix a informar d’uns nomenaments i
d’uns canvis –parlo de la segona part de la comparei-
xença; no del Decret de reestructuració d’alguns depar-
taments–, el conseller delegat, de qui fa i qui té la res-
ponsabilitat de fer els nomenaments, és a dir, el delegat
del delegant, el delegat del nomenant, de qui nomena,
i informa de la crisi –no cal que ara discutim sobre si
crisi, sí, o si crisi, no, perquè ja en les intervencions de
tots els altres diputats i diputades que m’han precedit ha
quedat molt assentat que estàvem davant de diverses
crisis–, compareix a informar de la crisi la causa de la
crisi. Bé, compareix a informar de la crisi –ja m’ho
permetrà amb tots els respectes, igual que el senyor
Ribó, senyor conseller– aquell qui és causa de la crisi.
I, a més a més, informa d’una crisi que encara és oberta
i que espera un altre episodi.

Què ens porta a pensar tot això? Home, que vostès han
fet aquesta remodelació en cascada molt malament,
l’han fet malament de forma, l’han fet malament de
fons i, a més a més, l’expliquen pitjor de com ho han
fet, és a dir, no l’expliquen. No hi ha cap argument
polític –polític– que expliqui i justifiqui la remodelació
a Presidència, ni cap argument, ni personal ni polític
–perquè el joc subtil, també, entre les raons personals
i polítiques de la dimissió de Duran i Lleida és molt pe-
culiar–; jo no hi sé veure arguments personals o polí-
tics, sinó una barreja de molts altres, entre els quals n’hi
ha de personals, n’hi ha de polítics i n’hi ha de clara-
ment successoris.

En qualsevol cas, entre els hàbits democràtics del
món, figura el de donar explicacions de les crisis que
desemboquen en canvis de Govern, i ho fan tant els
que canvien, sovint, de ministre com els qui ho fan
amb comptagotes. I ho explica qui les provoca, qui les
materialitza, i ho explica al Parlament i a la ciutadania,
o intenta explicar-ho amb raons i arguments per, com a
mínim, tranquil·litzar la població en el sentit que s’aten-
dran, més enllà de la crisi, totes aquelles qüestions sus-
citades per la governació del país.

Tant és així que no ens satisfan de cap manera les ex-
plicacions d’avui –no n’hi ha hagut–; no hi ha hagut
contingut, ha sigut molt generós el senyor Ribó quan li
donava les gràcies per la seva extensió en la interven-
ció; no crec que hagi estat massa generós ni en els con-
tinguts de les explicacions ni en els temps. Jo crec que
no aporta res de nou a tot el que ja sabíem i, a més a
més, no les fa qui les hauria de fer. Qui les fa –ho tor-
no a dir– és causa i conseqüència de la crisi de delega-
ció i actua a precari per una delegació que es treu i es
posa, perquè de la mateixa manera que ara la té –i la té
per un Decret de temporalitat permanent fins que s’aca-
bi aquesta legislatura–, cada vegada que hi ha Consell
Executiu, com va dir el mateix president a la Diputació
Permanent, presideix ell –vostè convoca i presideix
l’altre. Per tant, aquesta és una subtilitat que no interes-
sa ningú però, en qualsevol cas, vostè actua a precari
per una delegació de –obro cometes– «quita y pon», és
a dir, d’estira-i-arronsa, que es treu i es posa.

De tal manera que, per nosaltres, modestament, avui, el
conseller delegat, en la seva compareixença, no és ga-
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rantia ni d’una explicació políticament convincent ni de
l’adequada governació del país; no per cap mancança
seva personal, sinó per totes les debilitats polítiques del
procés.

I és per això que nosaltres, tot i comparèixer oberta-
ment a la seva generosa compareixença, renunciem a
preguntar-li absolutament res en la seva incitació de fa
una estona i, en canvi, sí que li anunciem que, com que
ho han fet malament i ho han explicat malament, d’aquí
a uns dies, nosaltres presentarem una iniciativa legisla-
tiva intentant explicar com ho faríem nosaltres per re-
modelar el Govern i crear una figura, com la figura del
conseller en cap, amb una resposta als requeriments
adequats, tant de denominació com de funcions i dele-
gacions, cosa que no ha passat aquesta vegada.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyor conseller.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula el senyor Ramon Camp.

El Sr. Camp i Batalla

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, senyores
i senyors diputats, agrair la compareixença del conse-
ller en cap, del conseller de Presidència, el senyor Artur
Mas, i dels seus col·laboradors en aquesta sessió d’avui,
que entenem que és una sessió que compleix perfecta-
ment les finalitats per les quals ha estat convocada i, a
més a més, està prevista a la normativa vigent.

Ha estat repetides vegades mencionat el tema de si el
que compareixia avui era qui havia de comparèixer o
qui no havia de comparèixer. És evident que el tema en
qüestió, de què avui estem aquí tractant, no és nou
d’avui ni de fa una setmana ni de fa quinze dies; ja és
conegut des de fa, pràcticament, un mes, més o menys,
en què es van fer les delegacions per part del president
de la Generalitat, i, des d’aquell moment fins ara, el
Parlament de Catalunya ha tingut, repetides vegades,
debats sobre això que estem tenint avui aquí.

Si ara una persona, podríem dir-ne, del carrer, que no
segueixi de forma allò, excessiva –perquè, realment,
s’ha de seguir de forma molt excessiva per assabentar-
se d’alguna de les intervencions que s’han fet avui aquí,
i perquè, segurament, la confusió seria la que tindria
més present aquesta persona..., si aquesta persona, avui,
captés el tema, podria treure la impressió que, per pri-
mera vegada, en parlem avui, aquí, d’això –i no és cert.
El Parlament de Catalunya ha tingut puntual informa-
ció del que estem debatent aquí; per tant, de les delega-
cions temporals de les funcions executives del president
de la Generalitat en el conseller de Presidència, com a
conseller en cap, des dels moments inicials d’aquesta
delegació, mitjançant un òrgan perfectament legitimat,
que fa les funcions del Ple, com vostès saben, com és
la Diputació Permanent, que alguns de vostès no hi són,
en aquesta Diputació Permanent, perquè té vint-i-un
membres, però sí que, els seus representants, els repre-
senten a vostès, i, per tant, no podem arribar a aquella
cosa que un es pensa que només existeix allò que un
viu, perquè, és clar, no és així tampoc –vostès ho saben
perfectament–, sinó que algú els hi hauria hagut d’ex-
plicar –algú els hi hauria hagut d’explicar.

El president de la Generalitat va informar, va donar
compte d’aquestes delegacions, que és el que havia de
fer en funció del que marca el Reglament; concreta-
ment, l’article 53, punt primer, que diu: «Coneixerà la
Diputació Permanent la delegació temporal de les fun-
cions executives del president de la Generalitat en un
dels consellers.» Això, que va ser fet en el seu moment,
ha tingut continuïtat, posteriorment, en els termes en
què la Llei diu, no en els termes que un voldria que la
Llei digués, com en alguna intervenció s’ha fet aquí.
Quin nou sistema d’aplicació legislativa és aquesta –i
normativa?

S’aplica la Llei en funció del que diu; no del que a un
li agradaria, per interessos més o menys polítics, que
digués. I, lògicament, la Llei, què diu? Perquè, final-
ment, aquesta persona de fora que ens ha d’escoltar,
arribaria a pensar una cosa que no és. La Llei diu, en
l’article 1, apartat 2 –la Llei 1/2000–, que: «El Govern,
mitjançant compareixença» –qui ha de fer la comparei-
xença?: el Govern– «ha de donar compte al Parlament
de les modificacions relatives als decrets a què es refe-
reix el punt primer.» I el punt primer diu que aquests
decrets són «els que fan referència a la creació, a la
denominació del nombre, a la denominació com a tal i
a l’àmbit de competències dels respectius departaments
en què s’estructura l’Administració de la Generalitat».
No els canvis de titulars –no els canvis de titulars–, tot
això altre. I, d’això, avui, també de forma diligent, el
Govern n’està donant compte; per tant, aquí, realment,
s’han dit moltes coses que estan dites per interès
estrictament partidista, però del partidisme més parti-
disme que es volgués, i aquí tothom, tothom... (Ri-
alles)... No, no, no, tothom, aquí, fent un discurs com
si parlés ex cathedra, amb una objectivitat que aques-
ta persona del carrer que ens està escoltant deu pensar:
«Carai, quina gent més seriosa, aquesta. Ho diuen con-
vençuts, això, eh?»

Francament, hi podria posar un altre qualificatiu, però,
per respecte a tots vostès, no el poso, i per respecte a la
mateixa institució. Entenc que això és legítim, però no
és gaire seriós; no són gaire serioses algunes de les in-
tervencions que s’han fet avui aquí –gens serioses–,
desqualificant la mateixa Presidència del Govern, per la
persona que està aquí informant, representant el Go-
vern, i, a més a més, introduint una sèrie d’argumen-
tacions d’allò més confusionàries. S’ha arribat a dir
–imaginin-s’ho!– que a l’ordre del dia del proper Ple,
si no hi ha una iniciativa legislativa, és per culpa del
Govern i per la crisi, aquesta, que s’ha produït.

Senyores i senyors diputats, vostès, que coneixen per-
fectament el Reglament i saben com es funciona aquí,
al Parlament, saben que, quan el Govern presenta una
iniciativa legislativa, és a dir, un projecte de llei, a partir
del moment en què entra en el Registre, és competèn-
cia dels grups d’aquesta cambra –no del Govern, no–,
dels grups d’aquesta cambra, de vostès, senyores i se-
nyors diputats, que aquest projecte legislatiu tiri enda-
vant. Per tant, atribuir això és mala fe, atribuir això al
Govern és mala fe; és molt mala fe. I diria una altra
cosa: un absolut confusionisme, ganes de crear confu-
sionisme total.

Espero, a partir d’ara, que algun dels senyors que han
intervingut respecte a aquest tema, no faltaran a cap
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ponència de les convocades; no faltaran a cap ponència,
perquè, és clar, vostès saben que un projecte legislatiu
arriba al Ple després d’un tràmit d’esmenes, que, mol-
tes vegades, és demanada la pròrroga per part del Grup
de l’oposició. Posteriorment, té un tràmit de ponència,
que, realment, s’allarga, moltes vegades, perquè es
busca un acord i un consens –i bé està que sigui així–,
té un tràmit de Comissió per fer el dictamen i, final-
ment, arriba al Ple. Què té a veure el Govern amb això?
Com pot sortir això, aquí? És el millor exemple que
aquí, avui, s’està creant un confusionisme molt gran,
fora de tota mida.

Per tant, posem en quarantena moltes de les afirmaci-
ons que s’han fet aquí –moltes–, i voldríem destacar
algunes coses que sí que ens sembla que ja estan que-
dant clares. Primer de tot, qui havia de comunicar això
al Parlament, quant a la delegació de funcions executi-
ves, va ser el president de la Generalitat i ho va fer en
la Diputació Permanent. Segon, el Govern ve a comu-
nicar les reestructuracions que s’han fet a Presidència
i a Economia i Finances, i ve el Govern en la persona
del conseller en cap. Tres: hem conegut ja que el Grup
Socialista, concretament, ha abandonat els dubtes que
tenia, existencials, que van portar-lo a demanar, primer,
qüestió de confiança; després, moció de censura; des-
prés, possiblement, un dictamen al Consell Consultiu;
posteriorment, un altre dictamen que, potser, es dema-
naria a la Comissió Jurídica Assessora. Conclusions: no
ha fet res, però vull dir que ja no volia parlar de temes
jurídics; no faltaria més que en volgués parlar, perquè,
després d’aquest paperàs –aquest, sí que és un pape-
ràs–, no valia la pena de parlar-ne gaire més.

Nosaltres, senyor conseller, no el renyarem, com ha fet
el senyor Ribó, ni li donarem cap consell paternalista,
com ens ha donat el senyor Ridao, ni tampoc divaga-
rem com ho ha fet el senyor Nadal. Li demanarem di-
verses coses; li demanarem, primer de tot, com ens ha
semblat veure de la seva exposició –i, a més a més, ho
tenim constatat per l’acció diària–: el Govern manté la
coherència d’actuació, el Govern manté la seva acció
política, el Govern manté el seu programa presentat en
aquest Parlament, el Govern manté els seus objectius...
Si això és així, entenem que no hi ha altra raó per qües-
tionar cap mena de confiança.

Una darrera qüestió a tall de conclusió, que és que el
senyor conseller pot estar, realment, content, perquè,
pel que s’ha escoltat aquí, si hi ha una relació propor-
cional entre els atacs que un rep i el seu valor polític,
vostè està molt i molt a l’alça, senyor conseller. (Ria-
lles.)

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Per respondre les preguntes
formulades pels senyors diputats, té la paraula l’hono-
rable conseller Mas.

El conseller en cap

Bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i se-
nyors diputats, intentaré contestar algunes coses, indi-
vidualment, de les que s’han anat comentant, tot i que,
com que hi ha hagut moltes repeticions, doncs, ja en-

tendran que algunes d’elles van adreçades a tots vostès
col·lectivament. De fet, s’han anat repetint molts argu-
ments, moltes argumentacions i seria impossible arribar
a separar exactament una intervenció i una altra.

De tota manera, respecte a la primera part de la inter-
venció del senyor Ribó, simplement, dir-li que les in-
tervencions del senyor Ridao, de la senyora Nadal i del
senyor Camp –totes tres juntes– ja per elles mateixes
m’estalviarien de contestar-li sobre això: si tinc títol, o
no, per comparèixer, perquè l’hi han dit clarament, i em
sembla que és evident. Ara, vostè pot fer una cosa –i
l’hi dic, també, amb la mateixa cordialitat i amb la
mateixa simpatia amb què vostè s’adreçava a mi–, vos-
tè pot fer una cosa: creure en el que està escrit en les
lleis del nostre país o no creure-hi –pot fer totes dues
coses.

Vostè, a mi em consta que és una persona que té ten-
dència natural a creure en les lleis que estan escrites i
en les reglamentacions, i en els decrets, perquè són nor-
ma, i, com que vostè té tradició d’ajustar-se a aquests
codis legislatius i a aquests codis reglamentaris, jo es-
tic segur que, quan vostè s’ho hagi mirat millor, alesho-
res rectificarà, i sabrà que, jo, sí que tinc títol per com-
parèixer, per explicar allò que forma part, també, de
l’ordre del dia d’aquesta compareixença i que vostè ha
oblidat –vostè ho ha oblidat–; vostè només s’ha recor-
dat d’una part de la compareixença i s’ha oblidat que,
per explicar la reestructuració dels departaments de
l’Administració de la Generalitat, el conseller de la
Presidència i conseller en cap té perfectament títol per
comparèixer davant d’aquesta Comissió i, per tant, se-
nyor Ribó, com que això és molt elemental, jo, simple-
ment, li demano que rectifiqui i que ho reconegui.

Després, vostè deia, també, que el conseller en cap té la
«rara característica de la temporalitat» –cito paraules
literals, una expressió literal. No és una rara caracterís-
tica, tampoc, senyor Ribó, aquesta. Aquesta és una ca-
racterística que, de fet, s’ajusta a la mateixa essència de
la delegació de les funcions, la mateixa essència de la
delegació de les funcions, i també, una vegada més, els
nostres codis legislatius en aquest sentit determinen que
aquesta delegació no pot ser d’altra manera que no si-
gui temporal; per tant, se li pot fixar un termini –el que
sigui–, se li pot fixar un termini de quinze dies, se li pot
fixar un termini d’un mes, se li pot fixar el termini na-
tural. I quin és el termini natural per a una persona que
és president d’un Govern i pren una decisió com aques-
ta? Doncs, escolti, el que queda de legislatura. Suposo
que, si hagués decidit més enllà, vostès s’haurien sen-
tit molt ofesos, no? Per tant, el president Pujol s’ha ajus-
tat al que és exactament el termini de la legislatura.

Fixin-se que, igual que va fer amb l’atribució o amb la
delegació de les funcions, exactament igual va fixar el
període màxim possible en el qual ell podia decidir, tant
pel període com per les funcions. No; «només falta-
ria!», no, senyor Ribó; «només faltaria», no, perquè
vostè i molta altra gent de la que ha intervingut aquí
amb gran vehemència eren els últims que s’esperaven
que això passés. Sí, sí, sí, el que passa és que vostès,
lògicament, això no ho reconeixeran, però, a vostès, tot
això –i ara contesto col·lectivament al senyor Nadal,
una mica al senyor Ridao, però no amb tanta intensitat,
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i a vostè també, senyor Ribó–, tot això els ha agafat
amb el peu completament canviat. Per tant, temporali-
tat, sí, certament, perquè no hi havia altra forma de fer-
ho que no fos, precisament, amb una acotació temporal

Vostè ens diu, també, que, a part que jo no tinc títol, a
més a més, diu que no tinc competència per comparèi-
xer davant d’aquesta Comissió. Aquí, una vegada més,
s’equivoca, senyor Ribó, i una vegada més jo li demano
que rectifiqui –i no s’equivoca respecte a mi; en aquest
cas, s’equivoca respecte a qualsevol membre del Go-
vern de la Generalitat, perquè qualsevol membre del
Govern de la Generalitat pot comparèixer davant d’aques-
ta Comissió en nom del Govern, si té, lògicament, la
delegació pertinent, per donar les explicacions que jo
he donat sobre la reestructuració dels departaments,
que és l’obligació que les lleis d’aquest Parlament ens
determinen. La meva obligació avui –i l’obligació del
Govern, i jo, en representació del Govern– és informar
de la reestructuració dels departaments com a conse-
qüència del Decret que es va aprovar.

A més a més, hi hem afegit –i jo l’he subratllat– aquest
caràcter de voluntarietat, no com una ofensa a ningú, ni
com un menyspreu a ningú, sinó, simplement, com
l’explicació d’una realitat, que és la que és; pot agradar
més o pot agradar menys, però, escolti, les lleis, a no-
saltres, ens obliguen preceptivament a comparèixer per
explicar la reestructuració del Govern; no ens obliguen
ni al president ni a cap membre del Govern a donar
compte de la remodelació d’un Govern, dels canvis de
titulars que hi hagi en el Govern –no ens hi obliga. El
que passa és que nosaltres vàrem entendre que, després
de la decisió que va prendre el president Pujol, de no-
menar un conseller en cap, cosa que va explicar aquí –i,
aquesta, sí que era una decisió transcendent, que ell
havia d’explicar al Parlament i ho va fer, i amb tota ce-
leritat, amb tota celeritat–, el que era, simplement, una
remodelació del Govern, per importants que fossin les
persones afectades per aquesta remodelació, entrava
dintre de la línia d’una explicació, diguem-ne, de caràc-
ter ordinari, en el millor dels casos.

I, amb això, enllaço amb una altra cosa: mai –que jo ho
recordi– el president de la Generalitat, durant molts
anys, ha informat al Parlament de Catalunya dels can-
vis de titulars dels departaments: de si aquest passava
aquí, o aquella passava aquí, etcètera. Això s’ha produ-
ït, lògicament, moltes vegades, i –que jo ho recordi– no
s’han donat mai explicacions davant d’aquest Parla-
ment, de la mateixa manera que –bé, segurament, tro-
baríem algun cas excepcional, no?– em fa la impressió
que l’hàbit, diguem-ne, democràtic, en el conjunt de
l’Estat i per part de governs de molts diferents signes i,
en bona part, també, de les democràcies europees, no
passa perquè els presidents dels governs vagin als par-
laments a informar dels canvis dels titulars o de les car-
teres dels seus membres.

Dit això, un parell de coses més. Vostè deia que jo –i
aquí intenta confondre, una vegada més, i jo ho lamen-
to–, vostè diu que jo he dit que el senyor Duran i Lleida
havia dimitit per raons personals. Aquí –bé, jo li tornaré
a llegir exactament el que he dit, perquè no quedi cap
dubte, perquè, probablement, jo no ho he pronunciat
amb veu suficientment alta i, per això, vostè no ho ha

pogut captar del tot bé–, jo he dit exactament el se-
güent, he dit: «Qualsevol membre d’un govern té dret
a deixar-lo per motius polítics o personals.» He dit
exactament això: «per motius polítics o personals», i he
afegit, senyor Ribó: «El senyor Duran i Lleida va creu-
re que les condicions en què ell havia entrat en el Go-
vern» –això és política, això no és un problema per-
sonal– «s’havien vist modificades i que, en aquestes
noves condicions, era millor, per al funcionament del
mateix Govern» –una altra raó política– «que ell no hi
continués». I he acabat dient que «això era legítim i era
personal».

No he dit que fos «per raons personals», senyor Ribó;
he dit que havia estat una decisió personal, que, a més
a més, estava, lògicament, compartida amb el seu par-
tit, amb Unió Democràtica de Catalunya. Per tant, jo li
prego que s’atengui exactament –no només en l’espe-
rit, sinó, fins i tot, en la lletra molt taxativa– al que jo
mateix he dit aquí. Primer, per no confondre els altres
membres de la Comissió ni l’opinió pública, i, segon,
per poder tenir un debat al més ordenat possible en
aquest sentit.

I l’última cosa que li volia comentar és, simplement –i
a això em referiré després–, arran de la intervenció de
la senyora Nadal, que aquest Govern té moltes inicia-
tives, i, una mica, en la línia del que li deia el senyor
Ramon Camp, vostè no pot dir que en aquesta legisla-
tura aquest Govern no hagi tingut iniciativa legislativa,
perquè vostè és diputat d’aquest Parlament i, per tant,
receptor de les iniciatives legislatives del Govern, i sap
perfectament que el volum de projectes de llei de tota
mena i de molta importància –i de molta transcendèn-
cia– en el camp econòmic i en el camp social que en un
any i tres mesos aquest Govern ha enviat al Parlament
de Catalunya no té precedent, probablement, des de
feia bastant temps.

Per tant, és un Govern que vostè pot dir que no té una
majoria, diguem-ne, absoluta per tirar endavant les se-
ves iniciatives –és veritat–; és un Govern que ha de bus-
car acords parlamentaris amb els grups diferents de la
cambra del Parlament de Catalunya. És veritat: en això
té vostè el cent per cent de raó, però aquest Govern té
iniciativa legislativa –i molta–, i el Parlament ha estat
receptor d’aquesta iniciativa legislativa, s’està en aquest
moment treballant en aquestes mateixes iniciatives i,
per tant, escolti: no ens atribueixi a nosaltres allò que jo
crec que no passa.

Jo crec que el Parlament treballa –treballa molt–; crec
que, en general, treballa molt bé, i, a una bona part
d’aquest bon treball del Parlament de Catalunya, hi
contribueix, també –agradi o no–, la mateixa iniciativa
del Govern de la Generalitat.

Senyor Ridao, jo li agraeixo el primer aclariment que
vostè ha fet sobre si ho podíem fer o no, i en quina lí-
nia hem fet les coses, si això s’ajustava, o no, a l’orde-
nament jurídic... Em sembla que vostè ho ha deixat
molt clar, i jo l’hi agraeixo perquè això, com a mínim,
demostra que el seu Grup té ganes de no confondre la
gent i de no informar de forma esbiaixada l’opinió pú-
blica i, per tant, jo, això, lògicament, tinc, especialment,
ganes d’agrair-lo.
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Dos comentaris amb relació a la seva intervenció: hi ha
coses que van en la mateixa línia que el senyor Ribó i,
per tant, entenc que, amb la resposta que li he donat a
ell en alguns temes he contestat, també, algunes de les
seves inquietuds o alguns dels plantejaments que vos-
tè ha fet.

Hi ha un parell de coses que vostè ha esmentat i que jo
volia, també, comentar breument. Vostè ha parlat de fi
d’etapa i de decrepitud; ha parlat d’això, exactament
d’això, si no ho he entès malament; em sembla que ha
parlat d’això: de «fi d’etapa i de decrepitud».

Com vostè pot comprendre, jo, aquesta opinió, no la
comparteixo, però això ja és lògic, entra dintre de la
més pura lògica, però l’important no és que no la com-
parteixi jo, és que no la comparteix la gent. I això ja és
més fumut, senyor Ridao, perquè, és clar, si només ho
deixa de compartir el senyor Artur Mas, té una impor-
tància nímia, no té cap importància, no? Ara, si resul-
ta que la gent del país, una i altra vegada, durant molts
anys i també molt recentment –no fa gaires mesos de
tot això–, diposita la confiança, una confiança molt
important, en la nostra formació política, és que no ens
deu veure tan terminalistes com vostè diu o tan decrè-
pits com vostè diu, perquè, si no, bé, voldria dir que la
gent d’aquest país s’equivoca sempre. I no es pot estar
sempre pensant que tots els altres s’equivoquen, sim-
plement, perquè un vulgui tenir la raó o li agradaria que
les coses fossin d’una forma diferent.

Per tant, jo, simplement, el convido a pensar que, tot i
que, segurament, una part de la seva funció parlamen-
tària i política és intentar presentar als que estan gover-
nant el país com gent que haurien d’estar rellevats –jo
entenc això perfectament; és molt legítim..., jo li
agrairia que, quan faci la qualificació del nostre Go-
vern, entengui que aquest Govern ha demostrat que té
un molt ampli suport ciutadà. I, com que té un molt
ampli suport ciutadà, que nosaltres, a més a més, vol-
dríem fins i tot ampliar de cara al futur, doncs, bé, se-
gurament, la gent ens veu d’una forma diferent de la
que vostè mateix ens veu.

Després ha dit una altra cosa, que també no deixa de ser
una mica sorprenent i que és que vostè posa en qüestió
l’estabilitat del Govern, i això, bé, s’ha dit, també, en
alguna altra intervenció. Miri: segurament, podríem
tenir millor estabilitat –possiblement, sí–, però no sé si
amb una millor estabilitat, realment, tiraríem tan enda-
vant totes les nostres iniciatives, perquè, escolti: de
moment no ens ha fallat res important en aquest Parla-
ment –en aquest Parlament–; després vostè pot dir, molt
legítimament, també –i jo podria compartir alguna opi-
nió en aquest sentit–: «Home!, alguns dels grans plan-
tejaments que vostès tenen per a aquesta legislatura,
que no s’han de decidir només al Parlament de Catalu-
nya, o no principalment al Parlament de Catalunya,
sinó que s’han de decidir en altres fronts parlamentaris,
algunes d’aquestes iniciatives no acaben de tirar prou
endavant.»

D’això, en podem parlar i, segurament, nosaltres, algu-
nes coses, les podríem compartir –segurament–, sense
cap mena de problema. Ara, escolti: al Parlament de
Catalunya, que és on aquest Govern que jo represento

avui ha de donar compte –al Parlament de Catalunya–,
aquest Govern demostra que té l’estabilitat suficient per
tirar endavant les seves iniciatives de Govern i les seves
iniciatives parlamentàries, i, això, vostè ho sap, i això
no es pot negar, perquè, si neguem les evidències, el
que ens estem guanyant és un gran descrèdit davant de
la gent; no es pot negar el que és evident, i és evident
que aquest Govern, fins ara... Escolti’m: això pot can-
viar en el futur? No ho sé; això ja ho diran vostès, per-
què tothom hi té responsabilitat, en aquesta estabilitat,
si no es poden fer majories diferents de les que funci-
onen ordinàriament en aquest Parlament; tothom té res-
ponsabilitat perquè l’estabilitat de l’acció de govern
pugui avançar.

Si vostè considera que aquest Govern no té estabilitat
suficient, doncs, escolti’m: posi’m exemples, posi’m
exemples, posi’m exemples i veurem fins a quin punt
aquesta inestabilitat de la qual vostè parla, doncs, és
una inestabilitat real o és una inestabilitat inventada –ja
ho veurem. Jo penso que és inventada o que, en tot cas,
té molt poques bases reals.

La senyora Nadal, en la seva primera part de la inter-
venció, fa una pregunta que jo crec que ja he explicat
a bastament en la meva primera intervenció. Vostè diu:
«Escolti: ha vingut aquí a explicar el com, com deriva
tot això del sistema legislatiu, però falta el perquè». No,
senyora Nadal; jo he explicat el perquè –jo he explicat
el perquè–; li he dit: la reestructuració del Departament
de la Presidència i del Departament d’Economia i Fi-
nances –aquesta reestructuració– és una reestructuració
que es fa com a conseqüència del nomenament del con-
seller en cap, i perquè el mateix conseller en cap pugui
desenvolupar amb tota eficàcia i amb tota plenitud les
seves funcions, que, bé, escolti’m: tothom podrà jutjar
si són funcions importants o no –tothom ho podrà jut-
jar–, però, en tot cas, el que sí que és evident és una
cosa, i és que són les funcions més importants que ha
tingut mai un membre del Govern de Catalunya en
aquests darrers vint anys, llevat, lògicament, del ma-
teix president.

També poden negar aquesta evidència, si volen –tam-
bé la poden negar–, però això és així, i jo he explicat
això, perquè aquesta persona a la qual s’ha delegat fun-
cions del mateix president –funcions, algunes d’elles,
molt importants– pugui fer, pugui portar a terme, di-
guem-ne, la seva acció política amb la màxima eficàcia
possible, per aquest motiu, que és un motiu estricta-
ment polític i que és el què –això és el què, no és el
com, el sistema legislatiu; això és el què–, per això, es
fa una reestructuració del Departament de la Presidèn-
cia i, de forma molt derivada i molt tènue, també, del
Departament d’Economia i Finances.

Vostè ens deia –i això ho repeteix una i altra vegada el
seu Grup, i és lògic que ho facin així, per altra banda–
que el que s’ha de fer és impulsar noves polítiques o
noves iniciatives, no? Bé, jo crec que, en aquest sentit,
vostès, que, per altra part, doncs, presten, sovint, un
suport parlamentari important al nostre Govern, poden
estar tranquils, en aquest sentit de les noves polítiques
que s’impulsen, perquè, escolti!: aquest Govern –ho he
dit en la meva primera intervenció d’una forma molt
genèrica–, aquest Govern –hi insisteixo una vegada
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més– és un Govern plenament actiu, un Govern que
s’està ocupant dels problemes que hi ha al país i que hi
està fent front, que hi està posant la cara, que hi està
posant tota la seva capacitat d’acció política, per defen-
sar, tan bé com sàpiga, el que són els seus projectes,
entre els quals, n’hi ha alguns de molt importants i de
molt nous.

Per exemple, el que estem ultimant de l’Administració
oberta de Catalunya. En el seu moment, en parlarem;
vostès veuran que aquest és un projecte molt consistent
i molt sòlid del Govern de la Generalitat, que incideix
en una de les grans noves polítiques que s’ha de fer en
el nostre país i, una mica, a tot arreu –també en el con-
junt de l’Estat–, que és la modernització de l’Adminis-
tració a través de la incorporació de les noves tecnolo-
gies. Això ho estem fent, i ho estem fent amb una gran
intensitat.

Ara, no fa pas vint-i-quatre hores, quaranta-vuit hores,
setanta-dues hores, ha estat d’actualitat i seguirà estant
d’actualitat el tema de la Llei d’estrangeria i de la im-
migració. Vostès saben perfectament que, si en aquest
moment, en el conjunt d’Espanya, hi ha una nova Llei
d’estrangeria –que es jutjarà millor o pitjor; d’això, ca-
da u en tindrà la seva opinió–, aquesta iniciativa –i no
fa pas gaire temps d’això– va ser una iniciativa de l’ac-
tual Govern de la Generalitat. Va ser així, i això és ini-
ciativa social sobre un tema de la màxima importància.
Després, s’hi estarà d’acord o no s’hi estarà d’acord,
però, en tot cas, això és d’aquesta manera.

En el tema del finançament, senyora Nadal, que també
és un tema en el qual Catalunya es juga molt, el nostre
Govern ha tingut la iniciativa de fer un plantejament
important, nou, molt més modern que no pas el tradi-
cional que funciona a Espanya i que tant de bo sigui
assumit per qui pot ser assumit, que, en aquest cas, és,
lògicament, el mateix Partit Popular i, més enllà del
Partit Popular, altres formacions polítiques a nivell es-
panyol.

El nostre Govern està impulsant les empreses catalanes
a invertir a l’estranger. Abans, les impulsava a exportar
a l’estranger; ara les està impulsant a invertir a l’estran-
ger, i, per fer aquesta nova política, crea un fons d’in-
versió específic per ajudar les empreses catalanes a in-
vertir a l’estranger.

El nostre Govern, precisament a través de l’exconse-
llera de Justícia, la senyora Núria Gispert, és un govern
–i vostè ho sap prou bé, i vostè hi ajuda molt, vostè i el
seu grup, en aquest sentit– sensible, capdavanter, mo-
dern i progressista en el que són les noves lleis d’inici-
ativa familiar.

I aquest Govern, finalment –i, vaja, crec que no és pas
presumir d’allò que es consideri excessiu–, està procu-
rant impulsar, amb tota la seva amplitud, el que és el
programa electoral, que és el nostre compromís amb la
gent del país. Tot allò que està recollit en el nostre pro-
grama electoral, en aquest moment és objecte d’impuls
per part del Govern. En alguns casos, a un ritme supe-
rior; en altres casos, a un ritme inferior, però, en tot cas,
no deixem res important del programa electoral per
intentar impulsar. Tot això, lògicament, requereix allò
que deia el senyor Ridao: estabilitat. Requereix això

–vostè també s’hi ha referit–; jo els agraeixo, una ve-
gada més, que vostès, en moments importants del que
és l’acció de govern, estan a favor d’aquesta estabilitat
i, gràcies a l’estabilitat que hi ha al Parlament de Cata-
lunya –ho subratllo: gràcies a l’estabilitat que hi ha al
Parlament de Catalunya–, nosaltres, lògicament, podem
impulsar el nostre programa legislatiu i el nostre pro-
grama de Govern. Crec que ho estem fent.

Dues últimes coses que vostè deia a la part final de la
seva intervenció: «Quan estigui en funcions, seré ces-
sat?». Doncs, escolti: no ho sé, senyora Nadal; no ho sé.
Suposo que, vaja, poden passar moltes coses: pot pas-
sar que, en aquell moment, les coses estiguin d’una
manera en què no em preocupi massa tot això –pot
passar–, però, de tota manera, si li he de ser sincer, no
em preocupen aquelles poques setmanes després de les
eleccions en aquest sentit –no em preocupen en abso-
lut, eh? Jo, el que sí que sé és que la delegació de fun-
cions que ha fet el president de la Generalitat, com re-
cordava abans amb motiu de la intervenció del senyor
Ribó, és una delegació de funcions que, de fet –vostè
ho pot comptar d’una manera o pot comptar d’una al-
tra–, abasta tot el que és l’actual legislatura. Si això
s’acaba el dia tal o una mica més endavant, o una mica
més enrere, doncs, tampoc té una gran importància
–almenys, tal com jo ho veig.

Em pregunta si seré candidat, i, com vostè pot com-
prendre, em sembla que això no és objecte d’aquesta
compareixença.

I, finalment, em fa una pregunta molt específica. Sí, ha
dit: «Vostè serà candidat?». Suposo que no lligava mas-
sa, però, simplement, li dic que, evidentment, jo, això,
no estic en condicions de contestar-ho, ni em sembla
que sigui el moment de parlar-ne ara.

I, finalment, vostè em fa una pregunta, també, molt
concreta sobre la Direcció General de Relacions amb el
Parlament. Jo crec que això tampoc ha de preocupar
massa. El fet que la Direcció General de Relacions amb
el Parlament estigui en el Departament de Governació
i Relacions Institucionals no passa res, no em treu a mi
cap atribució de relació amb el Parlament de Catalunya.
Una de les funcions que jo tinc delegades és la coordi-
nació del programa legislatiu del Govern. Ara, escol-
ti’m: això pot passar després, en el Parlament de Cata-
lunya, a través d’un departament o a través d’un altre.
De fet, l’existència d’un conseller en cap, el que deter-
mina és que aquesta persona, igual que el president, en
les seves funcions –igual que el president–, lògicament,
té responsabilitat sobre el conjunt de l’acció de govern,
independentment dels òrgans o de les unitats que de-
penguin més directament del seu mateix departament.
És una figura que està, per entendre’ns, en el nivell de
la coordinació de l’acció del Govern en el seu conjunt;
lògicament, en les funcions que té atribuïdes. Per tant,
el fet que una unitat concreta estigui en un departament
o en un altre no li treu ni cap responsabilitat, ni cap atri-
bució, ni cap funció al mateix conseller en cap.

I, finalment, el senyor Joaquim Nadal ens deia, al co-
mençament de la seva intervenció, que el nostre Govern
penja d’un fil. Doncs, miri: deu ser d’un fil molt grui-
xut, o deu ser d’un cable de molta resistència, perquè,
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que jo sàpiga, senyor Nadal, tot i que, segurament, a
vostè, li agradaria que les coses fossin d’una forma dife-
rent, jo insisteixo en aquesta línia que he comentat abans:
el nostre Govern és un govern que té estabilitat, que pot
portar a terme la seva acció de govern, no sempre amb
tota l’extensió que voldria –però això ens passa a tots,
això ens passa a tots i en qualsevol circumstància–, i
que no perd votacions al Parlament de Catalunya. Es-
colti: si, algun dia, en perdem alguna, tampoc s’enfonsa
el món, eh?, tampoc s’enfonsa el món, però no perd
votacions al Parlament de Catalunya. Per tant, vostè ens
haurà d’explicar algun dia quina ciència infusa el por-
ta a dir que aquest és un govern que penja d’un fil, per-
què resulta que és un govern que està complint el seu
programa electoral, és un govern que està plenament
actiu, és un govern que té tota mena d’iniciatives en tots
els terrenys i en tots els camps, i, a més a més, és un
govern que no perd votacions al Parlament de Catalu-
nya, i, en tot cas, no perd les votacions més importants.

Aquest és un govern que, l’any 2000, senyor Nadal, va
aprovar dos pressupostos –no un; dos, dos pressupos-
tos. I, home, és clar, un govern que aprova dos pressu-
postos, per definició, no és un govern que pengi d’un
fil; ja hi ha hagut a la història d’Espanya –i no molt
llunyanament– governs que sí que penjaven d’un fil –hi
penjaven, i molt, d’un fil. El que passa és que els que
estaven en aquell moment responsabilitzats de l’estabi-
litat en el conjunt d’Espanya eren gent que explicava
les coses d’una forma diferent de com vostès les expli-
quen ara aquí. Les explicaran d’una forma diferent, se-
gurament perquè nosaltres tenim una mentalitat política
diferent, i, quan hi ha un govern en minoria, nosaltres
actuem de forma diferent de com actuen vostès. Sí!,
actuem d’una forma diferent. Vostès, el que procuren
fer, quan hi ha un govern en minoria, és, simplement,
intentar-lo tombar –cosa molt legítima–, i nosaltres,
quan hi ha un govern en minoria, el que procurem és
fer-lo surar, probablement perquè nosaltres tenim una
altra idea o una altra forma d’entendre la política. Però
insisteixo que això és molt legítim i, per tant, cada u, en
aquest sentit, pot tenir la seva pròpia opció.

Vostè ens diu, referint-se al senyor Pagès, que no cal
que ens fixem massa en el codi; que no cal que ens hi
fixem massa perquè la seva intervenció no anirà per
aquí. Doncs, miri: ens sorprèn molt, perquè vostès
s’han passat dies i dies –dies i dies– dient que del que
es tractava era d’analitzar en detall fins a quin punt
aquest nomenament era un nomenament que s’ajusta-
va, o no, a la normativa. Per tant, escolti’m: nosaltres
hem vingut preparats, perquè ens pensàvem que això
anava  seriosament. És clar, vostès ho han estat dient
–dient-ho contínuament–, i vam pensar: «Sí, això va se-
riosament; aquesta vegada deu anar de debò. Aquesta
vegada deu anar de debò i, segurament, et faran pregun-
tes sobre l’adequació normativa d’aquest nomena-
ment». I ara resulta que no. Vostès, això, com si no ho
haguessin dit mai, com si no els interessés tot això, no?
Bé, no em dirà vostè que no resulten sorprenents, per-
què un grup com vostès, que insisteix tant que s’ha de
fer això i que portaran això a no sé on i que ho inten-
taran portar als tribunals, doncs, és clar, un pensa: «Es-
colta’m, tu: això deu anar tan seriosament que ara has
d’anar ben cobert des d’una òptica jurídica», i resulta

que no; resulta que vostè, d’això, doncs, en passa olím-
picament». Bé, potser en una altra ocasió, doncs, po-
drem debatre sobre aquests detalls que ara semblen de
nímia importància, tot i que vostès durant tants dies li
han donat tanta importància.

Vostè diu que la població està molt poc tranquil·la –la
població del país. Jo crec que la població està molt
tranquil·la; no sé si vostès ho estan tant, o no –no ho sé.
D’això, en tinc alguns dubtes perquè, algunes vegades,
algunes reaccions seves fan una impressió d’un cert
desconcert, eh? –fan aquesta impressió. Però, de tota
manera, jo crec que, la població, sí que està tranquil·la,
sobretot per aquest tema; la població, segurament,
doncs, pot estar més neguitosa o més intranquil·la per
allò que, realment, afecta les estructures bàsiques del
país o els problemes que té la nostra societat en aquest
moment. Per això, sí que pot haver-hi intranquil·litat, en
uns sectors, en uns altres –això és evident. I, si del que
es tracta és de parlar de com podem millorar aquesta
acció de cara a determinats sectors socials, escolti: no-
saltres, els primers a voler seure amb vostès per inten-
tar parlar d’aquestes coses. Ara, que vostè ens vingui a
dir aquí que, pel fet que el president de la Generalitat
hagi pres la decisió de nomenar un conseller en cap, la
població catalana està intranquil·la, jo, sincerament, no
ho acabo d’entendre –jo, sincerament, no ho acabo
d’entendre.

I, després, bé, vostè fa apel·lacions molt continuades a
la manca de cohesió de la nostra coalició –de la nostra
coalició–, de Convergència i Unió, no?, i escolti’m: jo,
independentment que en qualsevol relació política –i la
nostra és, en definitiva, una relació política, entre Con-
vergència i Unió–, doncs, hi ha moments més difícils i
moments més fàcils –això ens ha passat a tots. Tot i que
això és així, tot i que en un moment determinat hi pot
haver tensions més fortes o més suaus, tot i que això pot
ser d’aquesta manera, jo crec –i si vostè s’atén a les
declaracions repetides dels màxims responsables dels
partits, crec que això va per aquí– que la nostra cohe-
sió interna com a coalició està suficientment garantida
perquè no hi hagi aquest punt d’intranquil·litat que vos-
tè manifesta.

No acabo d’entendre, senyora Nadal, aquest menyspreu
sobre la figura del conseller en cap. No l’acabo d’enten-
dre, de veritat, perquè –sí, sí– vostè, repetidament, ha
utilitzat una expressió negativa –allò d’enderroc– per
fúmer-se’n una mica –sí, sí–, que és la del conseller
delegat, eh? –és la del conseller delegat. Bé, vostè, no
sé per què ho diu això; no sé per què ho diu perquè, a
la figura del conseller en cap, bé, vostès li poden donar
més importància o menys, no?, però comparar-la amb
un conseller delegat és despectiu –sí, és despectiu. I,
com que és despectiu, jo em veig obligat a replicar-li en
aquest sentit. Em veig obligat a comentar-l’hi, perquè,
és clar, passa una cosa, senyor Nadal: als altres grups,
no se’ls pot fer aquesta observació, però a vostè, sí.
Vostès es van passar molts mesos, molts mesos... Vos-
tè, directament, no tant, perquè devia estar més afectat,
però el senyor Maragall es va passar molts mesos dient
que ell nomenaria un conseller en cap, i no només va
fer això, sinó que, a més a més, va contraposar aques-
ta decisió seva o aquesta aposta seva al que faria el pre-
sident Pujol –durant molts mesos!
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Una part de la campanya electoral que vostès van fer
durant mesos i mesos –titulars de premsa, cintes de te-
levisió, cintes de ràdio, tot el que vostès vulguin– va
girar sobre això: el president de la Generalitat, el pre-
sident Pujol, no era capaç de delegar les seves funcions,
perquè no ho havia fet mai, i vostès, si guanyaven les
eleccions, ho farien immediatament –això ens ho van
dir; ens ho van dir una i altra vegada. És clar, si resul-
ta que vostès, en aquell moment –i jo, en aquest sentit,
m’he de fiar de la seva seriositat–, donaven tanta impor-
tància a això, tanta importància política –perquè, si no,
el senyor Maragall no s’hauria passat tantes estones co-
mentant tot això, si no hagués tingut importància polí-
tica!–, si tanta importància política li donaven, per què
ara ho menyspreen tant? No ho entenc. I, a més a més,
vostè és el que menys ho hauria de menysprear, perquè
vostè era l’ungit, si no ho recordo malament (rialles).
Si no ho recordo malament, el senyor Maragall ens va
dir: «No, i, a més a més, us diré qui serà» –jo ho recor-
do, ho recordo, no?–, «us diré qui serà: el senyor Joa-
quim Nadal».

Bé, per tant, escolti: vostè tenia tots els números, si les
coses haguessin anat diferents, per acabar essent això;
per tant, escolti’m: si algú ho ha de valorar és vostè, tot
això; si algú ho ha de valorar és vostè, perquè –hi insis-
teixo– el seu cap de files donava molta importància a
aquesta figura –molta–, fins al punt que va ocupar una
bona part del seu temps en campanya electoral, i, des-
prés, a més a més, això li podia haver tocat a vostè; per
tant, escolti’m: això, no ho converteixi en material
d’enderroc, perquè això és més important del que sem-
bla. Bé, aquesta és, simplement, una consideració en
veu alta, no? (Remor de veus. Algú diu:«Molt bé!»)

Jo, senyor Nadal (rialles), senyor Nadal, només una
explicació ja, més marginal, sobre el final de la seva
intervenció. Sí: només una explicació sobre el final de
la seva intervenció en el sentit següent: vostè, avui ve
aquí i ens diu que, d’aquí a poc, faran una iniciativa
legislativa per explicar-nos com vostès ho farien, una
iniciativa parlamentària –jo he entès «legislativa»; per-
dó: una iniciativa parlamentària. Bé, encara em sorprèn
més, encara em sorprèn més, perquè, si vostès tenien al
cap aquesta iniciativa parlamentària, doncs, home, avui
era un gran moment perquè el senyor Maragall, que
suposo que és qui la impulsarà, en últim terme, hagués
vingut en aquí i ens ho hagués explicat, perquè avui
parlem d’això. Avui n’estem parlant, vostès han parlat
d’això, i vostè ha parlat d’això. Nosaltres estem par-
lant d’això i vostè ha parlat d’això. I ens sobta que, si
el seu ànim és de presentar una iniciativa parlamentà-
ria en aquest sentit, la persona que suposo que també
pren les últimes decisions a casa seva avui no hi sigui,
perquè, segurament, en aquesta Comissió hauria estat
molt útil conèixer quines eren les seves idees respecte
a aquest punt concret, no?

Però, a més a més, això enllaça amb una altra cosa, que
és que, si tan clar tenien vostès que ho haurien fet, si
tant ho van repetir, si tantes explicacions van donar a
tothom, si tants compromisos van assumir davant de la
societat catalana, que vostès farien, nomenarien un
conseller en cap, com pot ser que, a hores d’ara, no ho
tinguin estudiat, senyor Nadal? Com pot ser? És clar
que vostè, ara, després de no sé quant temps, i perquè

ho hem fet nosaltres, digui que farà una iniciativa par-
lamentària, que la començarà a mirar, que se la comen-
çarà a estudiar i que ens la portarà d’aquí a no sé quant
al Parlament..., això és, literalment, sorprenent –i utilit-
zo una paraula d’una suavitat extrema. Perquè, escol-
ti’m: vostès han desaprofitat una situació immillorable
avui per explicar-ho, una situació immillorable que te-
nien per explicar quina era la seva alternativa. El que
passa, senyor Nadal, és que nosaltres ja estem acostu-
mats, quan parlem de vostès, del Partit Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, que una cosa és el que diuen, una
cosa és el que van repetint i una altra cosa és el que fan.
I també, en aquest sentit, vostès ens causen una gran
decepció una vegada més.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula l’honorable con-
seller.

El conseller en cap

No, respecte a la intervenció del senyor Ramon Camp,
doncs, agrair-li (remor de veus) la intervenció que ha
fet, que, com he dit al començament, m’estalviava a mi
de donar algunes respostes, perquè ell mateix ha expli-
cat –em sembla– amb tot detall com algunes de les se-
ves idees respecte a la reestructuració i  la remodelació
estaven desajustades respecte al que és la legalitat vi-
gent, no?

I, a part d’això, em sembla que el senyor Ramon Camp
incideix en els mateixos aspectes que jo intentava co-
mentar, i és que, com ell deia, l’acció nostra –i ho re-
peteixo una vegada més–, l’acció nostra com a Govern
és una acció que té una consistència i una solidesa que
em sembla que, en aquest moment, no es pot posar en
dubte, i aquesta és la nostra principal responsabilitat. La
nostra principal responsabilitat és intentar que la nos-
tra acció política, que la nostra acció governamental
tingui la major eficàcia possible, i això, lògicament, es
tradueix en programes de govern i es tradueix, també,
en les votacions que es fan, tant en comissió com en el
Ple del Parlament de Catalunya.

La presidenta

Gràcies, senyor conseller. Suposo que volen, els grups
parlamentaris, repreguntar. Doncs, per Iniciativa per
Catalunya - Verds, té la paraula el senyor Ribó.

El Sr. Ribó i Massó

Senyor Mas, vostè diu que nosaltres, segurament, som
els últims que ens esperàvem que el nomenessin. Vos-
tè va ser l’últim d’aquest país que es creu que l’han de-
legat. Vostè creu, de debò, que l’han delegat en les se-
ves competències?

Senyor Mas, jo, les normes, les conec tan bé com vos-
tè –no pretenc més que vostè, eh?– i, tan bé com vostè,
sé que la Constitució i l’Estatut i les lleis de Catalunya,
a vostè, no li permeten nomenar cap conseller, a vostè
no li permeten fixar cap directriu política ni cap progra-
ma de govern. I això, a més, ho tenen a l’abast perquè
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els seus assessors –no sé si el senyor Pagès l’hi ha pas-
sat subratllat– hauran llegit tot el que s’ha produït al
respecte, i són taxatives les opinions al respecte. És de
les figures més restrictives que existeixen, el dret com-
parat quant a delegació, i perquè vostès ho van voler
així, quan es va discutir la llei, i hi va colar una esme-
na el senyor Molas –que, gràcies que a la primera legis-
latura no tenien la majoria que tenen ara, va poder pas-
sar–, a la qual s’han agafat com un ferro roent per fer
veure el que no és. Ningú es pot creure, políticament,
que vostè ha rebut una delegació, senyor Mas. L’ha re-
but com a gestor o, com fa avui, missatger d’un determi-
nat càrrec i d’orientació política.

Nosaltres no entrarem en el debat sobre el concepte de
«temporal». És –de nou, l’hi torno a dir– estranya la
característica de temporalitat que hi ha al Decret. Tots
els decrets i delegació, fins avui, en vint anys, tenien
una màxima durada d’una setmana, quan se n’anava el
president de la Generalitat de viatge a l’estranger. És
clar, ara el Decret diu: «Fins al final de la legislatura».
Faltaria més, perquè, és clar, més enllà, no s’hi pot anar;
ja vindrà la decisió del vot de la ciutadania per veure si
es delegarà o no es delegarà, i com es podrà delegar,
no? És, encara, més paradoxal que vostè ens digui que
no ens ho esperàvem, com un argument. El senyor
Duran s’ho esperava? Unió Democràtica s’ho espera-
va, senyor Mas? Són els seus socis de coalició? Són els
que han dit en una declaració solemne des del seu mà-
xim organisme de partit que és una remodelació i un
càrrec innecessaris? Estic errat aquí, també? M’equivo-
co? És veritat, o no, que els seus socis de Govern, reu-
nits en col·lectiu –no un estirabot del senyor Duran; no,
en col·lectiu– al seu màxim organisme, diuen que és
innecessari? S’ho esperaven, senyor Mas? Sabien les
raons de país, de pàtria, de causa, d’importància per fer
aquest tipus de remodelació? És un argument, per tant,
de baix sostre, el que vostè ha utilitzat.

No sé si ens ho esperàvem, o no, però sí que sabem que
el seu coaliat no s’ho esperava i que, a sobre, ha dit que
era innecessari, i això és tan cert com que ara s’està fent
fosc. Miri, senyor Duran, ai!, senyor Mas (rialles) –per-
dó: ha estat un lapsus, que consti; un lapsus d’aquells
ben freudians–, a la primera legislatura, hi havia un
conseller que li dèiem «el contestador automàtic». Sí.
Per què? Perquè li fèiem preguntes sobre competènci-
es exclusives del president del Govern, que n’hi ha en
l’Estatut, però venia ell a respondre. I, és clar, dèiem:
«És un contestador automàtic». Fèiem una pregunta i
no contestava qui tenia la facultat de decidir, de crear,
de fer aquella decisió, si no que venia el contestador
automàtic.

A vostè, li dic que no té competència, i l’hi reitero,  a
més, amb una pregunta molt senzilla: si té competència,
ens pot dir si haurà de comparèixer aviat per informar-
nos d’una nova remodelació al Govern? Sap vostè –i el
senyor Camp, que també es mostrava tan segur al res-
pecte– si hi haurà, o no, ben aviat una nova remodela-
ció del Govern? És una especulació malèvola des dels
bancs de l’oposició, dels que volem posar pals a les
rodes a aquesta noble acció de govern que, per raons de
país, fa aquests jocs de mans? O resulta que ja està es-
crit amb un pacte entre els dos partits coaliats en el ter-
mini de dos mesos? Es parla fins i tot de responsabili-

tats enfront de determinades llistes electorals i, també,
de les mateixes conselleries, senyor Mas? És o no és
així, senyor Mas?

La presidenta

Senyor Ribó, perdoni, però li recordo que porta cinc
minuts, vint segons, i vostè coneix que, per ordenar els
debats correctament...

El Sr. Ribó i Massó

Acabo de seguida.

La presidenta

Perdó, senyor Ribó...

El Sr. Ribó i Massó

Dues darreres qüestions...

La presidenta

...Perquè tots els grups puguin parlar, li demanaria que
fos... Senyor Ribó...

El Sr. Ribó i Massó

Acabo de seguida, senyora presidenta. Diu vostè i diu
el senyor Camp que no té res a veure amb el partidis-
me, tot això. Ens pot respondre la pregunta que no va
respondre el seu mentor polític i president de la Genera-
litat en la Diputació Permanent: quin és el motiu de país
per haver nomenat, ara, un conseller en cap? Aquesta
pregunta, el senyor Pujol no es va dignar a respondre-
la a la Diputació Permanent. Vostè la coneix, la respos-
ta? Miri: nosaltres no sabem l’abast de la crisi i sabem
que el president de la Generalitat ha dit que era una crisi
grossa –ho ha dit fa molt poc–, però sí que li podem
garantir que hi ha mecanismes parlamentaris per anar
exigint més responsabilitats al respecte.

I una darrera precisió: facin, també, les filigranes que
vulguin, però, la iniciativa parlamentària en una cam-
bra, la porta la majoria. Avui, per exemple, senyor
Camp, parlarem de la càrrega contra els pagesos el mes
de setembre –i som el febrer, eh?– i parlarem dels ai-
guats d’octubre –i som el febrer. I podríem arribar a
l’absurd. Se’n deu recordar vostè, perquè és tan veterà
com jo, de quan vam parlar de les nevades en plena
calor d’estiu...

La presidenta

Senyor Ribó...

El Sr. Ribó i Massó

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

...És que, en comptes d’escurçar, em semblava que es-
tava allargant la seva intervenció.

Gràcies, senyor Ribó.

Senyor Ridao, té la paraula, per Esquerra Republicana.
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El Sr. Ridao i Martín

Sí, senyora presidenta. I, l’honorable conseller, estigui
ben tranquil –i, especialment, el senyor Camp–, que no
vull reiterar cap dels consells paternalistes que he do-
nat. D’altra banda, perquè estic persuadit ja fa molt
temps –especialment, amb el senyor Camp– que no tinc
l’autoritat ni l’ascendent moral ni polític sobre ell; per
tant, des d’aquest punt de vista, l’únic que faig és inten-
tar esforçar-me, en nom del meu Grup Parlamentari,
per fer-los veure que això d’avui, repetint algun dels
arguments que ja he avançat anteriorment, és extempo-
rani, és un error, és inapropiat i, a més a més, és contra-
produent.

Repeteixo que no qüestionem la lletra de la Llei, però
la naturalesa de la crisi que avui l’ha portat a comparèi-
xer no és un simple canvi de titular en alguns departa-
ments del Govern. Jo diria que això és un exercici de
reduccionisme per part de vostè –que em sembla exces-
siu– i, per tant, el que avui el porta, a vostè, aquí a com-
parèixer és una crisi important que en aquests moments
hi ha a l’interior del Govern, que posa en qüestió –i ja
m’hi referiré després– tant l’estabilitat com la governa-
bilitat. I això és, per si sol, el que era motiu suficient
perquè el mateix president de la Generalitat hagués
comparegut, i aquesta precarietat i aquesta provisiona-
litat en què vostès estan instal·lats i que, a més a més,
tindrà continuïtat al llarg de les pròximes setmanes,
doncs, aconsellava que el mateix Pujol hagués vingut a
comparèixer. Però, a més a més –ho repeteixo–, vostè
sap perfectament que qui nomena i aparca els diferents
membres del Govern és el mateix Pujol, i el Govern no
és un òrgan executiu col·legiat en què –només– cadas-
cun dels consellers actua de manera solidària. No; es-
colti’m: aquest és un Govern en què hi ha una figura
que sobresurt entre ell; és un primus inter pares, és un
president que, en definitiva, té unes atribucions –algu-
nes d’elles, delegades–, que no té cap altra conselleria
entre elles –precisament, la de nomenar i apartar els
consellers del Govern.

I, seguint, en aquest cas, el raonament del senyor Na-
dal, escolti’m: la causa de la causa és la causa del mal
causat. És a dir, en aquest críptic, si vostè vol, aforisme
jurídic, segurament, vostè ja m’haurà entès. I, per tant,
des d’aquest punt de vista, una raó més per considerar
i qualificar d’inapropiada la compareixença d’avui.

Deixi’m, per acabar, insistir en un aspecte, en un ex-
trem, al que vostè s’ha referit particularment, que és
aquella referència que jo he fet al fi d’etapa, a la decre-
pitud i, com a conseqüència d’això, a la possible ines-
tabilitat del Govern. Miri: jo em nego humilment, eh?,
a valorar el vigor, la salut, l’estabilitat de l’acció del
Govern en funció del nombre de lleis presentades en
aquesta cambra. Amb això, segurament, diferiré d’al-
gun altre diputat. Però, escolti’m: en un paquet de lleis
de desenvolupament del dret civil o que regulen els
aeroports de primera regional que hi ha en aquest país,
amb tot el respecte, de lleis, sí que se n’han aprovat al-
gunes: la llei de pressupostos, amb el suport, en aquest
cas, com un sol home, dels dotze diputats d’un grup
d’aquesta cambra, i aquesta sí que és la llei, l’autènti-
ca llei –i diputades d’aquesta cambra–, l’autèntica llei
important que s’ha aprovat en aquest Parlament aquests
últims anys. Són dues lleis, són aquestes dues lleis.

La paràlisi, en tot cas, i la inacció del Govern..., al-
menys, l’indicador fiable, per nosaltres, per poder va-
lorar això són els dos partits que integren la coalició
que en aquests moments marquen profundes diferènci-
es al seu interior i, d’altra banda, aquest és un govern
feble parlamentàriament; és un govern que està, literal-
ment, segrestat –ho repeteixo– per aquests mateixos
dotze vots d’un grup –legítimament–,  dotze vots d’un
grup d’aquesta cambra. I això, per si sol, no seria sufi-
cient, sinó que això és a canvi de res o, si ho troba ex-
cessiu, a canvi de molt poc, perquè, escolti’m: quins són
els rèdits d’aquesta societat d’auxilis mutus que tenen
muntats entre Convergència i Unió i el Partit Popular? En
aquest any i mig d’acció de govern i de moltes lleis que
vostès han presentat a aquesta cambra, una sola compe-
tència: la rebaixa d’alguns peatges, el finançament de la
depuradora del Llobregat i un «arreglet» pel que fa al
finançament dels Mossos, que, en el seu dia, es va nego-
ciar molt malament –i vostè ho sap–, a canvi –tot això–
de tapar-se mútuament les vergonyes, aquí i allà: el cas
Treball, aquí; el cas Cañete, allà.

I això és el balanç, en aquest cas, de la fantàstica, es-
plèndida acció de govern, i podem acabar amb els dos
grans objectius de legislatura o del seu mandat, i, de fet,
podem fer un balanç provisional perquè, fins al 30 de
juny, no el podem fer complet, però, pel que fa al tema
del finançament, vostès ja hi han renunciat –i ho han fet
públicament–: pel que fa a aquells 400.000 milions de
pessetes amb què ens havíem de dotar, de la suficièn-
cia financera, vostès ja hi han renunciat, en la pràctica
–ho han dit públicament.

I, en el tema de l’autogovern...

La presidenta

Senyor Ridao...

El Sr. Ridao i Martín

En el tema –acabo, senyora presidenta– de l’autogo-
vern, el mateix president de la Generalitat, en públic, ha
arribat a dir que serà molt difícil –per no dir impossi-
ble– trobar un marc de negociació franca amb el Go-
vern de l’Estat. I, de moment, per aperitiu, per aperitiu
d’aquest any i mig d’acció de Govern de Convergència
i Unió, doncs, miri: hi ha el tema de l’arribada del TGV
a l’aeroport, la baixa inversió cultural o el finançament
de la línia 9 del metro.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
la senyora Nadal...

La Sra. Nadal i Aymerich

Moltes gràcies, senyora presidenta. L’honorable conse-
ller de la Presidència, la resposta al Grup Popular, l’ha
estructurat en tres apartats que considero que no han
respost en cap cas el que plantejava el Grup Popular. El
Grup Popular li ha plantejat per què es fa aquesta rees-
tructuració. És a dir, amb quin objectiu polític? Què es
vol fer? Per què? No el que m’ha contestat l’honorable
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conseller. Diu: «Es reestructura com a conseqüència de
poder portar a terme en plena eficàcia les funcions que
ha assumit el conseller en cap». Molt bé! I això, traduït
en acció de govern, com es tradueix? O sigui: per fer
què, han fet aquesta reestructuració? Vostè m’ha con-
testat d’una forma completament instrumental, quan,
justament, el que li preguntava el Grup Popular és quins
eren aquests objectius perquè, senyor conseller, aquests
dies, hem sentit a parlar –i molt– que estàvem davant
d’una cosa molt important, que estàvem davant d’una
nova forma de governar. I el que li preguntava el Grup
Popular no és si aquesta reestructuració s’ha fet com a
conseqüència que vostè pugui portar a terme les seves
funcions amb eficàcia. Li diem: en què consistirà aquesta
nova forma de governar que, aquests dies, han estat
reiterant que suposava la delegació de competències en
un conseller en cap? En què consistirà?

Li he plantejat al Grup Popular que vostès tenen su-
ports parlamentaris. I, senyor conseller, li ha costat,
eh?, reconèixer-ho! Ha trigat una estoneta en la seva
intervenció a reconèixer el suport del Grup Popular.
Diu: «Tenim un –sovint– suport parlamentari, un –so-
vint– suport parlamentari important». El Grup Popular
l’hi reitera, senyor conseller: té vots suficients per ga-
rantir l’estabilitat del Govern de Catalunya. I l’únic que
li diem és: «Comportin-se, vostès, amb la mateixa res-
ponsabilitat que ho fa el Grup Popular», perquè, real-
ment, sentir les tombarelles que fa Esquerra Republica-
na, que passa de l’equidistància al si us plau per força,
com van fer en ocasió del debat de política general i com
ha fet avui el senyor Ridao, em sembla que no portaria
a res; no portaria a res perquè no és el que necessita la
societat catalana, i, sobretot, sobretot, perquè no són les
polítiques que necessitaria el país per tirar endavant.

Per tant, senyor conseller, vostè té majoria parlamentà-
ria suficient; té majoria parlamentària suficient i l’únic
que demanem és que actuï amb la mateixa responsabi-
litat i amb el mateix rigor, no traslladant al Govern una
crisi que és una crisi de la coalició governant. I, és clar,
jo m’he quedat esgarrifada, de debò, quan vostè, com
a mostra d’aquesta nova forma de governar, posa, com
a exemple, la Llei d’estrangeria. Diu: «És que si hi ha
una nova llei d’estrangeria és perquè l’ha enviat el Go-
vern». Senyor conseller, justament, el que li demanem
és que no governin així, perquè un treball fet pel Go-
vern no es va trametre als grups parlamentaris, es va
trametre al Grup de Convergència i Unió perquè el pre-
sentés en solitari al Congrés dels Diputats. Això, no s’hi
val, senyor conseller! I, justament, el que li demanem
és que d’aquesta nova forma de governar formi part,
justament, aquesta nova sensibilitat. Com a exemple, jus-
tament, em preocupa, senyor conseller. Aquests ex-
emples són, justament, els que no es poden repetir.

Vostè em deia: «És que a mi no m’importa que hi hagi
un termini, el nomenament..., perdó: «la delegació de
funcions és temporal i aquesta temporalitat abasta la
legislatura, i que s’acabi la legislatura i que hi hagi un
període en què jo perdi aquesta delegació de funcions
–vostè deia–, home, a mi no m’importa!». A mi, sí que
m’importa, senyor conseller, perquè són competències
molt importants.

I vostè deia: «A més a més, no sé a què treu cap pre-
guntar-me si jo seré candidat, o no». Doncs, justament,
una de les qüestions que podria esvair quina és la fina-
litat d’aquesta remodelació del Govern és aclarir aquest
garbuix, perquè diu: «És que ho fa per...» –sentim dir
a la gent, a aquesta gent del carrer que deia el senyor
conseller–, «és que el conseller Mas ho fa per promo-
cionar-se!». No; segur que no, segur que no! Vull dir:
no s’ha nomenat el conseller en cap per promocionar-
se, però potser sí que ho han fet per promocionar-lo, i,
escolti’m: ens està molt bé, però, en qualsevol cas, –hi
insisteixo– del que es tracta és de fer les remodelacions
amb rigor i és l’únic que li demanem: una remodelació
que està feta d’acord amb la llei, una remodelació que
el partit, que el Grup Parlamentari Popular, a més a
més, entén que ha estat autoritzada per tots els grups de
la cambra, perquè tots vàrem votar per unanimitat una
llei que justament autoritza el president a fer-ho. Per
tant, vostè tenia...

La presidenta

Senyora Nadal, vagi acabant, si us plau!

La Sra. Nadal i Aymerich

Sí, vaig acabant, senyora presidenta. Per tant, vostè te-
nia raó, senyor conseller. (Remor de veus.) Vostè tenia
raó, senyor conseller, quan no només deia que tenia
competència, sinó que, a més a més, aquesta delegació,
tot aquest gruix de delegació corresponia exactament a
les competències que tenia el president de la Generalitat.

I, respecte a les reestructuracions, o aquests balls que es
produeixen dintre de les conselleries. El que li diem és
que no deixi les conselleries en situació d’interinitat, o,
almenys, no permeti, senyor conseller, que, de cara en-
fora, es pugui tenir aquesta percepció. El que li dema-
nem, justament perquè el volem, és un govern estable,
perquè la delegació de funcions està feta correctament.
Volem un govern estable, volem un govern que tiri en-
davant polítiques de futur; el que li demanem és que
acabi amb aquesta sensació d’interinitat, que sembla
que faci vestits a mida en funció de la persona que ocu-
pa la conselleria.

Moltes gràcies per la seva condescendència, senyora
presidenta. Aquesta vegada, sí: moltes gràcies, senyor
conseller.

La presidenta

Gràcies, senyora Nadal. Pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, el senyor Nadal...

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Moltes gràcies, senyora presidenta. Jo no sé si el fil que
els aguanta és prim o gruixut. Ara, el fil que els aguanta
els acaba de dir el que els acaba de dir. I, senyor con-
seller, no faci jocs de mans ni de paraules buides dels
quals ha estat un mestre des de fa temps. Però avui no
discutim, i el nostre Grup no discuteix ni la figura, és
a dir, el càrrec, ni la persona, vostè. Discutim una altra
cosa, que és que, si aquest nomenament que s’ha pro-
duït –i tots els altres que l’han seguit– no hagués de ser,
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com és, un nomenament ful –o s’hagués fet al princi-
pi de la legislatura o l’haguessin explicat millor–, ja
haurien donat respostes polítiques per justificar-lo.

I, avui, el senyor conseller ha intentat sortir per la tan-
gent i dir que els que hem perdut una gran ocasió som
l’oposició, els diferents grups que han intervingut. No.
Avui, qui ha perdut una gran ocasió és el conseller de
Presidència i el Govern, perquè el Govern ha perdut
l’oportunitat d’explicar i d’evidenciar políticament el
sentit del seu nomenament i dels canvis que s’han pro-
duït en el Govern. No han informat de res, no han ex-
plicat res, han passat i han volgut passar, simplement,
un tràmit. I l’única aportació, l’única aportació de la
intervenció de l’honorable conseller és el que podríem
denominar l’estabilitat polièdrica del Govern, que és
una aportació una mica sui generis. Diu: «I, com que
aquesta estabilitat és la que és –ja la tenim–, i no pen-
ja de cap fil, apel·lo a la seva responsabilitat, i a veure
si ens aguanten!». Doncs, no hi compti! El dia que el fil
es trenqui, o el dia que el Partit Popular materialitzi les
seves amenaces, no comptin amb nosaltres, no els aguan-
tarem!, i no els aguantarem perquè, políticament, hau-
ran malgastat tot el capital polític que han acumulat en
la seva llarga trajectòria en el Govern de Catalunya fent
malbé tot allò que, alguna vegada, havien fet bé en la
governació d’aquest país.

I això és claríssim: vostès, avui, han perdut una oportu-
nitat d’or d’intentar justificar allò que, als ulls d’aquest
Parlament i de molts ciutadans de Catalunya, és, tal
com s’ha resolt i administrat, absolutament injustifica-
ble. De manera que ocasió perduda, explicació mal feta,
delegació ful, sense justificació suficient, i, en el fons,
vostè ha vingut aquí a passar un tràmit, sabent que, di-
guessin el que diguessin els grups de l’oposició, ara
com ara en tenia prou amb anar fent i passar amb un to
mitjà, sense cap resposta massa convincent, per anar
tirant. Ara, qui va a passar un tràmit i surt a fora a ju-
gar un partit de futbol per passar un tràmit acaba per-
dent per quatre a  zero, encara que, uns dies abans, hagi
guanyat per set a zero.

La presidenta

Gràcies, senyor Nadal, per la seva disciplina en la res-
posta quant al temps emprat. Pel Grup Parlamentari de
Convergència, té la paraula el senyor Ramon Camp.

El Sr. Camp i Batalla

Sí; gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, se-
nyores i senyors diputats, no vol, aquest Grup, fer cap
intervenció que es pugui considerar intervenció ful
després d’aquesta intervenció del senyor Nadal, porta-
veu del Govern a l’ombra, i, per tant, el que sí que vo-
lem posar en consideració és que, després d’aquesta
fase del debat,  hi ha una fase decadent –és evident–,
plena de tòpics per part dels grups de l’oposició, que
hem pogut escoltar les seves intervencions. Nosaltres,
l’única cosa que volem fer, senyor conseller, és agrair-
li les seves intervencions. Realment, una intervenció
molt clara, molt didàctica, i jo diria fins i tot interven-
ció digne de rellegir-se amb la calma (rialles) –espe-
cialment, els grups de l’oposició..., que se la llegeixin
amb la calma que avui no han tingut.

Gràcies, senyor conseller.

(Remor de veus i aplaudiments en un sector de l’hemi-
cicle.)

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Senyor Camp, em sembla que
ha animat la Comissió. Per respondre, té la paraula
l’honorable conseller.

El conseller en cap

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors
diputats, senyor Ribó, molt breument, jo m’ho crec, jo
m’ho crec, perquè jo em crec la feina que faig, i, com
que em crec la feina que faig, doncs, em crec que
aquesta delegació de funcions és la que és. Vostè té tot
el dret a no creure-s’ho i a posar-ho en dubte, però jo
també tinc tot el dret de creure-m’ho i, a més a més, de
creure-m’ho en tota la seva extensió, i de creure-m’ho
tant que procuraré exercir aquesta funció amb tota la
dedicació i amb tot l’encert de què jo sigui capaç, i
vostès, lògicament, jutjaran si això és així o no, perquè
aquest és el joc parlamentari i el joc democràtic en el
qual jo crec plenament.

Vostè deia una cosa i té raó –no m’importa gens reco-
nèixer-ho–; vostè diu que Unió Democràtica de Catalu-
nya ha considerat que el nomenament d’un conseller en
cap era innecessari –alts dirigents d’Unió ho han dit en
aquest sentit i, per tant, això és com és, no? També és
veritat una altra cosa, que també s’ha repetit i que crec
que vostè no discutirà perquè forma part, també, dels
fets reals, que és que la facultat per organitzar el Go-
vern és una facultat que correspon no a l’opinió d’un
partit o d’un altre, ni tan sols dels partits que donen
suport al Govern, sinó que és una facultat que corres-
pon només al president de la Generalitat. Només. Per
tant, escolti: si es canvia un conseller, si es cessa un
conseller, si se’n nomena un altre, si es considera que
organitzar el Govern d’una forma o d’una altra és el
més eficaç o el que més convé en cada moment, aquesta
és una facultat del president i, per tant, aquesta facul-
tat del president és la que s’ha utilitzat, la que ell ha
utilitzat, i em sembla que en aquest sentit això no té
massa discussió.

Després, vostè esmenta, també, quin és el motiu de
país; em sembla que ha dit això: el motiu de país que
justifica aquesta decisió. Escolti’m: jo, que m’ho crec,
jo que m’ho crec, tampoc vull ser..., vaja, també vull ser
molt realista, no?, i, si es vol ser molt realista en aquest
cas, vol dir que no hi ha d’haver un motiu de país per
fer una reorganització de govern. Un motiu de país, en
majúscules, com vostè plantejava, no hi ha de ser, i
aquesta és una decisió important, aquesta és una deci-
sió que no s’havia pres durant molts anys, que té trans-
cendència política, que té transcendència organitzativa,
però, bé, que és la que és; és evident que..., escolti’m:
el país, com a tal, el país com a tal –el país en majús-
cules–, doncs, no depèn de si en el Govern de la Gene-
ralitat hi ha un conseller en cap, o no, i depèn molt
menys que aquest conseller en cap sigui jo. Això és
claríssim, no?
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Ara, escolti’m: suposo que no es pot, vaja, tampoc dis-
cutir massa que si un president del Govern, en un mo-
ment determinat, vol organitzar el seu Govern d’una
forma diferent de com ho ha fet, té plenes facultats per
fer-ho i, per tant, no fa falta que hi hagi un motiu de
país, no fa falta que hi hagi un motiu de país. Pot molt
bé ser que la seva forma, la seva voluntat de governar,
d’exercir la funció de president del Govern sigui una
forma que ell consideri que, sense haver-hi un motiu de
país en majúscules, passa per una altra estructura orga-
nitzativa del Govern, i escolti’m: això té la transcendèn-
cia que té. Escolti’m: no en té més que la que té, no?,
i, en aquest sentit, doncs, bé, jo crec que no fa falta que
hi hagi aquest motiu de país –aquest motiu de país, en
tot cas, en majúscules.

Senyor Ridao, també molt breument, simplement, dir-
li una cosa: no tot; no es pot jutjar un Govern només per
la seva capacitat d’acció legislativa, i, amb això, no in-
trodueixo cap tema nou, eh? Simplement, em referei-
xo a una manifestació seva. Vostè, d’una forma o d’una
altra, posa en qüestió aquesta acció legislativa del Go-
vern. Jo crec que és una acció legislativa important,
intensa –nosaltres ho creiem així, vostè ho pot jutjar
d’una forma diferent–, però, en tot cas, no tota l’acció
d’un govern és legislativa –ni molt menys; això és evi-
dent–, ni tota l’acció legislativa que s’ha portat a terme
aquests darrers mesos, jo crec que té, diguem-ne, la
debilitat amb què vostè la presentava.

Escolti’m: al costat de les lleis de pressupostos que
s’han aprovat, hi ha hagut la Llei del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, que no té precedent a l’Estat,
aprovada –si no ho recordo malament– per unanimitat.
Escolti’m: això deu ser important, no? Això deu ser
important. Vostès van donar molta importància a això;
per tant, deu ser important, no? La Llei de la publicitat
institucional, la nova Llei d’equipaments comercials
–que vostès també hi donaven suport–, la Llei de l’im-
post de les grans superfícies –que vostès també hi do-
naven suport–, i només n’esmento quatre. Això vol dir
que, escolti, hi ha lleis molt importants aprovades
aquests darrers mesos al Parlament de Catalunya, en les
quals, a més a més, vostès han participat activament.

Per tant, escolti’m: no m’atreveixo a donar-li un con-
sell, eh?, no m’atreveixo a donar-li un consell en aquest
sentit, però, home, no menystinguem, tots plegats, la
feina que fem entre tots aquí, perquè és que, aleshores,
ens estem tirant cendres sobre les pròpies teulades nos-
tres, però no només les nostres, del Govern, també les
seves. Aquesta és una funció legislativa que vostès tam-
bé han fet i que han fet, a més a més, en moltes ocasi-
ons, jo crec, molt ben feta, sincerament. Vostès han fet
aportacions importants a moltes d’aquestes iniciatives
legislatives; per tant, valorem-les. Jo els valoro les se-
ves. Jo, en nom del Govern, valoro les seves, com va-
loro les dels altres grups que hi han participat, no? Jo
li demano que, en benefici de la imatge del mateix Par-
lament i de la feina del mateix Parlament, que és una
feina important, home, no ens dediquem a presentar la
nostra acció com una acció, diguem-ne, de to residual.

Senyora Nadal, és probable que jo no hagi, en la seva
primera intervenció, interpretat en tota l’extensió, en
tota la seva extensió, el que vostè pretenia, no? Bé, el

motiu pel qual es reestructura els departaments, és a dir,
el motiu pel qual en el Departament de Presidència es
creen unitats noves que ja havien existit, el motiu d’ai-
xò, que era l’objecte de la meva compareixença i per
què estic obligat a comparèixer en el Parlament, el
motiu d’això és el que jo li he explicat. La causa, el mo-
tiu, és aquesta: és donar al conseller en cap, que té unes
funcions importants delegades per part del president,
doncs, tota la capacitat i eficàcia d’acció en la seva tas-
ca –aquest n’és el motiu. Ara, vostè va més enllà i em
sembla que el que planteja és: per fer què, això? Tot
això, per fer què, no? Ja no és un problema de si s’ha
presentat d’una forma o d’una altra, sinó que és un pro-
blema de dir: «Bé, escolti, miri: a partir d’aquí, vostès,
què faran», no?

Miri: jo, això, li contesto amb paraules del mateix pre-
sident. El president no va prendre aquesta decisió ni va
nomenar un conseller en cap per donar més eficàcia a
l’acció de govern. Ell mateix ho va dir, això, i això s’ha
d’entendre, també. És a dir, ell no considera que aquest
nomenament i aquesta delegació de funcions serveixi
per donar més eficàcia a l’acció de govern –ho va dir
clarament. No ho presentem per això. Per tant, no es
tracta de dir: «Escolti’m: és que ara vostès faran coses
molt diferents». No; escolti: nosaltres aplicarem el nos-
tre programa electoral, i aplicarem el nostre projecte de
país. Farem això; ho farem amb una altra fórmula
organitzativa –això és veritat. I per fer què, en aquest
sentit? Doncs, miri: per les raons que el president els va
explicar aquí, que jo crec que no he de repetir, no?, i
una de les raons fonamentals per fer això era el que
deia al senyor Ribó, perquè ell mateix, sí, va explicar
una cosa molt important, perquè ell mateix vol exercir
la presidència d’una forma diferent de com ho ha fet
fins ara, i això s’ha explicat.

I el motiu últim és aquest: no tant per canviar com un
mitjó, per donar la volta com un mitjó a la mateixa ac-
ció de govern, que no seria, a més a més... Per això, sí
que hauríem hagut de venir al Parlament a presentar
una moció de confiança. Si nosaltres haguéssim volgut
canviar la nostra acció de govern, el nostre programa
d’acció que ens vàrem comprometre a dur a terme da-
vant dels electors, lògicament, havíem d’haver vingut
aquí a presentar una moció de confiança. No és aquest
el tema; és una nova forma d’organització, que, sobre-
tot, està pensada perquè el mateix president, com ell ha
explicat, pugui exercir la presidència d’una forma dife-
rent de com ho ha fet fins ara, reservant-se temps i ener-
gies, i recursos, per poder, doncs, aprofundir les coses
que ell considera que són fonamentals, i estic segur que
moltes d’elles vostès compartirien plenament.

Vostè també ens diu que estem fent vestits a mida. Miri:
en aquesta última reestructuració del Govern, en el De-
partament de Governació i Relacions Institucionals, tot
i haver canviat de titular, no se li ha tret ni una sola fun-
ció i ni una sola competència; per tant, no és així. Home,
si fos així, es podria dir que ha estat un vestit a mida,
però no és així. El Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals té exactament les mateixes funci-
ons, ara, després de la reestructuració, que les que te-
nia abans de la reestructuració. Vostè té raó en una cosa:
al Departament d’Economia i Finances, sí que se li ha
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separat una petita part de les seves atribucions anteriors,
que era, concretament –si no ho recordo malament–, la
Direcció General de Planificació Operativa, perquè, en
la mesura en què entre les funcions del conseller en cap
hi ha, precisament, l’acció, la coordinació interdeparta-
mental, és lògic que la Direcció General de Planifica-
ció Operativa torni a estar allà on ja havia estat, que era,
precisament, al Departament que té aquestes funcions
atribuïdes amb el nomenament del conseller en cap.

I, finalment, senyor Nadal, vostès diuen que no discu-
teixen ni la figura ni el càrrec del conseller en cap. Per-
meti’m que li digui –i no s’ofengui– que, durant molts
dies, ha semblat que això no anava per aquí. Bé, potser,
jo no he prestat prou atenció a les seves declaracions,
però em sembla que l’ambient general és una mica
aquest. Vostès, sí que han qüestionat tot això. Avui, bé,
vostè acaba la seva intervenció dient que no ho qüesti-
onen. Bé, doncs, ja hem guanyat alguna cosa. Vostès no
qüestionen ni el càrrec ni la figura. Amb la figura, miri:
deixem-ho de banda perquè, com que la figura m’afec-
ta a mi, personalment, doncs, no té massa importància,
no? Ara, el fet que vostès no qüestionen el càrrec em
sembla molt important –això em sembla molt impor-
tant. Si és així, jo només li demano una cosa: no li di-
gui més «conseller delegat», digui-li «conseller en
cap», que serà la demostració definitiva i palpable que
vostès, realment, no qüestionen la figura. Si ho fan així,
jo estaré d’acord amb vostès que no qüestionen –perdó:
que no qüestionen la figura, no–, que no qüestionen el
càrrec, perquè, la figura, lògicament, tenen tot el dret de
qüestionar-la.

Vostè ens diu una cosa nova que té la seva importància;
ens diu una cosa nova que té la seva importància, que
és que hem de saber, nosaltres –adreçant-se a nosal-
tres–, que no podem comptar amb vostès de cara a l’es-
tabilitat parlamentària –ha dit això exactament. Bé,
això, val la pena transcriure-ho bé, en majúscules –ano-
tar-ho bé–, perquè, si això és així, doncs, bé, això, evi-
dentment, significa un canvi de posició per part seva
molt important, que ha expressat vostè avui en aques-
ta Comissió. Suposo que té, doncs, atribucions plenes
per fer-ho –m’ho imagino–; una cosa que deu estar
molt... (Remor de veus.) Delegades... Deu tenir atribu-
cions molt importants per fer-ho perquè, fa pocs dies,
molt pocs dies, encara jo llegia que vostès tornaven a
insistir que es podia fer un apropament amb vostès per
fer no sé quantes coses. Vostè, avui, això ho ha desmen-
tit d’una forma rotunda; ha quedat claríssim que les co-
ses no van per aquí i, per tant, bé, en prenem nota, per-
què, evidentment, això és un canvi d’orientació en el
que, moltes vegades, vostès han dit –molt significatiu–
i quedarà, lògicament, recollit en l’acta amb tot el seu
detall.

Senyor Ramon Camp, moltes gràcies per la seva darre-
ra intervenció.

La presidenta

Moltes gràcies, honorable conseller, per les seves expli-
cacions. Senyor Nadal?

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Per al·lusions...

La presidenta

La presidència estima que el conseller no ha introduït
temes nous i crec que hem cobert a bastament el temps
dedicat a uns debats d’aquesta mena, uns debats d’in-
formació.

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Per contradiccions...

La presidenta

Doncs, això és un altre tema. Li dono tres minuts, que
em sembla que és el temps, exactament.

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Senyor conseller, vostè seguirà sent conseller delegat i
d’una delegació light mentre no es demostri el contra-
ri en la forma com actua, compareix i exerceix les se-
ves funcions. I, ara com ara, la forma de dur a terme les
delegacions de què ha estat objecte no l’acrediten pas
perquè reconeguem el seu nomenament com la figura
d’un conseller en cap.

I, pel que fa al tema dels suports parlamentaris, no faci
la irresponsabilitat, gravíssima, senyor Mas, de barre-
jar el que li he dit respecte als suports parlamentaris del
Partit Popular per al dia que els falli amb les ofertes
serioses, sensibles i constructives que vostès han rebut,
sistemàticament, al llarg d’aquesta legislatura, fent-ne
un cas perfectament descriptible: el propi de la seva
funció de conseller delegat que no està en disposició ni
d’entendre ni d’acceptar cap d’aquests oferiments. El
que li dic molt clarament és que, el dia que els neces-
sitin de veritat, probablement, aquell dia, vostès no tin-
dran més remei que convocar eleccions anticipades. No
digui o no em faci dir més coses de les que he dit.

La presidenta

Senyor Nadal, ha fet ús de les al·lusions. Jo diria que
d’una manera no exacta, donat que era el segon tema i
no el primer que vostè ha aprofitat. Per tant, la presi-
dència, en una altra ocasió, serà molt més rígida que
ara, perquè les al·lusions són al·lusions i res més que
això. Senyora Nadal?

La Sra. Nadal i Aymerich

Sí, per una contradicció amb el representant del Grup
Socialista, senyora presidenta.

La presidenta

Senyora Nadal, no hi ha lloc a aquesta intervenció.

La Sra. Nadal i Aymerich

Mig minut, senyora presidenta.

La presidenta

No hi ha lloc a intervenció. El debat s’ha acabat.

La Sra. Nadal i Aymerich

Doncs, moltes gràcies.
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La presidenta

Senyor conseller? Doncs, moltes gràcies a l’honorable
conseller i als càrrecs del seu Departament que l’acom-
panyen. Esperem que la seva informació i explicació
hagi estat útil per a tots els membres de la Comissió.

Se suspèn la sessió per deu minuts. Continuarem amb
les proposicions no de llei.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les set del vespre i es reprèn a
un quart de vuit.

La presidenta

Reprenem, senyores i senyors diputats, la sessió.

Abans de donar lectura al tercer punt, el lletrat d’aques-
ta Comissió, el senyor Pitarch, em passa una nota per-
què comuniqui a tots vostès que el president i la Junta
de Portaveus han acordat de manera temporal i amb
caràcter experimental que, en el debat de les mocions
i de les propostes de resolució i, pel que afecta aques-
ta Comissió, de les proposicions no de llei, el temps per
a la intervenció dels membres i grups parlamentaris
queden reduïts a la meitat del que estableixen concor-
dadament els articles 133 i 135.1 del Reglament. Els
deu minuts que hi havia d’exposició queden reduïts a
cinc.

HI ha alguna alteració que recollim a petició del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana: ho assumim en
el sentit de posposar el debat a la propera Comissió.

Senyor Ridao?

El Sr. Ridao i Martín

Senyora presidenta, si m’ho permet exactament serien
els punts 3 i 9 de l’ordre del dia i, també, el 8, eh? Els
3, 8 i 9.

La presidenta

Que és: proposició de llei –la tres– per la qual s’insta el
Govern a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
una proposició de llei de desplegament de l’article 3.3
de la Constitució, de protecció de la riquesa i el patri-
moni cultural de les diferents modalitats lingüístiques
de l’Estat. El 8: Proposició no de llei sobre la reversió
gratuïta dels terrenys municipals cedits per a la cons-
trucció de casernes de la Guàrdia Civil. I el 9: Propo-
sició no de llei sobre l’accés gratuït dels ciutadans i les
ciutadanes a les lleis aprovades pel Parlament i publi-
cades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya. Queden, doncs, aquestes tres iniciatives d’Esquer-
ra Republicana posposades per a la propera reunió o
quan el Grup Parlamentari proponent estigui en dispo-
sició de portar el terme el debat.

Passem al quart punt de l’ordre del dia, que és: Propo-
sició no de llei sobre el pagament dels convenis de
traspassos de recursos de la Generalitat a les corpora-
cions locals. Pel Grup Parlamentari proponent, el se-
nyor Ridao té la paraula. Qui és? El Popular? Perdó,
senyor Ridao, és que veia que s’aixecava i pensava que
era vostè.

El Sr. Curto i Casadó

Senyora presidenta, per una qüestió...

La presidenta

Senyor Curto, disculpi per la meva...

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de la Presidència perquè informi
sobre els eixos d’acció del seu Departa-
ment amb relació a la recent reestructu-
ració del Govern (tram. 356-00255/06)
(retirada)

El Sr. Curto i Casadó

No, no, per una qüestió d’ordre, que és que, per raons
òbvies, el punt número 16 també queda retirat perquè
tractava de la compareixença del conseller de Presidèn-
cia, que ha comparegut.

La presidenta

D’acord.

El Sr. Curto i Casadó

I també per anunciar la substitució, a partir d’aquest
punt de l’ordre del dia, d’este quart que anem a subs-
tanciar, del senyor Daniel Sirera pel senyor Alberto Fer-
nández Díaz.

Proposició no de llei sobre el paga-
ment dels convenis de traspassos de
recursos de la Generalitat a les corpo-
racions locals (tram. 250-00696/06)

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, pel Grup proponent, té la parau-
la el senyor Curto.

El Sr. Curto i Casadó

Moltes gràcies. Molt breument, senyora presidenta,
senyores i senyors diputats, perquè la mateixa proposi-
ció no de llei, en la seva exposició de motius, però tam-
bé en la seva part dispositiva –si es pot dir així– és prou
expressiva, és a dir que el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern, el Consell Executiu, que les transferències
destinades a les corporacions locals que no s’hagin
complert en el termini màxim de dotze mesos, doncs,
puguin generar interessos de demora a favor de les es-
mentades corporacions. Però, en tot cas, senyora presi-
denta, valdria la pena que poguéssim escoltar el posi-
cionament dels dos grups que han presentat esmenes
per anunciar-li, probablement, un acord posterior.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. A aquesta proposició no de llei
hi ha una esmena presentada del Grup Parlamentari
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Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Per defensar l’esme-
na, té la paraula la senyora Montserrat Tura.

La Sra. Tura i Camafreita

Moltes gràcies, senyora presidenta. Agrair que el Par-
tit Popular hagi portat a debat en aquesta Comissió, que
té per nom d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local, un tema certament important per
a una part molt important de l’Administració catalana,
que es tracta, doncs, dels governs locals dels ajunta-
ments i que és, precisament, el seu tema econòmic
d’autonomia financera que els reconeix la Constitució
però que la realitat tan sovint els nega o els qüestiona.
Aprofitaré no només per presentar l’esmena que ha fet
el Grup Socialista, sinó també per posicionar-me, per
dir que nosaltres ja hem dit que agraïm al Partit Popu-
lar que s’hagi fet ressò d’aquest tema, que és un clàs-
sic, perquè ha estat presentat en altres moments i en
altres legislatures per altres grups –i el nostre Grup tam-
bé n’havia fet alguna–, i que hi donarem suport, i, com
poden veure, la nostra esmena es limita a reduir, en
aquest cas, el termini que estableix la proposició no de
llei del Grup Popular, que diu: «en un termini de dot-
ze mesos, si no s’han fet efectives», mentre que en la
nostra diria: «màxim sis mesos i aquells pagaments que
no s’hagin fet efectius dins d’aquest termini generin
aquests interessos».

Ho aprofitaré, també, per posicionar-me respecte a l’es-
mena del Grup de Convergència, que veurem, final-
ment, com queda per part del Partit Popular –l’accep-
tació o no–, perquè Convergència i Unió ens fa una
esmena en la qual ens diu: «en un termini màxim de
dotze mesos des de l’entrada del document al Registre
del Departament d’Economia i Finances i Planifica-
ció». I aleshores aquí ens produeix un determinat des-
concert perquè saben que, aquests recursos als quals
ens estem referint, o bé serveixen per finançar despesa
corrent i permanent de serveis, que en alguns casos
hauria de donar la mateixa Generalitat i que els donen
les corporacions locals, i que, per tant, s’haurien de pro-
duir de manera immediata en aquell mateix mes per po-
der fer front a la despesa, fonamentalment, de personal
i de nòmina, o bé corresponen a subvencions que s’han
de justificar en el seu moment determinat –la despesa
efectuada– i que aquesta justificació es presenta davant
del Departament que ha atorgat la subvenció, ja sigui el
de Cultura, el de Benestar Social o el d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, si pertoca.

Per tant, ens semblaria que l’acceptació d’aquesta es-
mena de Convergència tornaria a situar aquest tema en
un concepte tan ambigu i tan indefinit que estaríem,
exactament, en el mateix lloc on estem ara, perquè,
evidentment, no s’ha reconegut mai aquest fet dels in-
teressos de demora i, a més, no s’ha volgut reconèixer
mai l’obligació que té l’Administració catalana de ga-
rantir a l’altra Administració potent i important i que
presta serveis als ciutadans que pugui tenir recursos per
continuar-los prestant, i, en el cas que això no es faci,
genera despesa financera que, almenys, els interessos
de demora, encara que sigui uns quants mesos després
del temps que corresponia haver-ho cobrat, ajudaria a
suportar, de tal manera que nosaltres, evidentment,

demanaríem al Grup Popular que acceptés la nostra
esmena, li demanaríem que no acceptés l’esmena de
Convergència, i anunciem que, quant a posició de vot,
si no accepten la nostra esmena, tot i així estaríem dis-
posats a votar a favor de la proposició que fa el Grup
Popular, però, si s’accepta l’esmena de Convergència i
Unió, aleshores no hi votaríem favorablement perquè
considerem que es desvirtuaria absolutament la inten-
ció d’aquesta proposició.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, té la paraula el senyor Marià Cur-
to, per defensar l’esmena presentada.

El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades i se-
nyors diputats, el nostre Grup comparteix la inquietud
que mostra el Grup Popular en presentar aquesta pro-
posició no de llei. Es tracta d’establir un termini màxim
per al pagament dels convenis de traspassos de recur-
sos de la Generalitat a les corporacions locals. El nos-
tre Grup havia presentat una esmena pensant, sobretot,
que, de fet, l’incompliment de terminis de pagament en
els convenis de traspàs de recursos de la Generalitat a
les corporacions locals no sempre es deu a la voluntat
i a la decisió del mateix Govern de la Generalitat, dels
mateixos departaments o del mateix Departament d’Eco-
nomia i Finances.

Moltes vegades, realment, hi ha expedients que no es-
tan complets, hi ha retardaments perquè no arriba la
documentació necessària i, per tant, havíem proposat
en la nostra esmena que, en tot cas, el termini fos a par-
tir de l’entrada al Departament d’Economia i Finances,
que és, realment, quan estan ja tots els expedients com-
plimentats.

No obstant, és ben cert que, en aquests moments fins i
tot, el Govern de la Generalitat i el Departament d’Eco-
nomia i Finances està pagant aquests convenis en un
temps molt inferior a la proposta dels dotze mesos que
fa el Grup Popular. I és per això que el nostre Grup,
atenent la bondat de la proposta i, a la vegada, tenint en
compte les dues esmenes que s’han presentat, tant la
del Grup Socialista com la nostra mateixa, proposarí-
em una esmena transaccional entre la proposició no de
llei del Grup Parlamentari Popular i l’esmena del Grup
Socialista, i l’esmena del Grup de Convergència i Unió.
I aquesta esmena transaccional diria exactament que el
termini es quedés en sis mesos, és a dir, no en els dot-
ze que proposava inicialment el Partit Popular, ni en els
dotze que proposàvem amb l’esmena inicial de Conver-
gència, és a dir, els 6 mesos que proposa el Grup Soci-
alista, però afegiríem –i ara ho lliuraré a la presidenta–
«des de l’entrada en el departament corresponent de la
Generalitat» –no al Departament d’Economia i Finan-
ces–, «en el departament corresponent de la Generali-
tat de la documentació suficientment complementada
per part de les corporacions locals beneficiàries», i, a
partir d’aquí, tota la resta.

Per tant, senyora Montse Tura, no sé si intuint la seva
valoració de la nostra esmena o perquè, realment, hem
respost adequadament a la inquietud que aquest tema
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plantejava, crec que, amb aquesta proposta de consens,
donarem satisfacció a tots els grups: el proposant i els
esmenants.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Els grups que vulguin
intervenir? Senyor Ribó?

El Sr. Ribó i Massó

Absolutament d’acord amb la intenció de la proposició
no de llei, però en la línia del que s’ha esmenat per part
del Grup Socialista.

La presidenta

Algun grup? Sí. Esquerra Republicana?

El Sr. Oliveras i Maristany

Sí, per manifestar que, primer de tot, estem d’acord
amb la proposició no de llei presentada pel Grup Popu-
lar en el sentit que posa de manifest una problemàtica
que existeix en el món local a Catalunya pel que fa re-
ferència a la manca de pagament amb què, moltes ve-
gades, ens trobem, sovint, per part de l’Administració
de la Generalitat, que això comporta, moltes vegades,
per a les corporacions locals, doncs, que es veuen obli-
gades a endeutar-se, a paralitzar determinades actua-
cions, i això també es veu molt més agreujat quan es
tracta de pagaments de subvencions concedides per a
determinades inversions locals.

El que sí que volíem manifestar, també, és que, en re-
ferència a l’esmena, evidentment, estaríem d’acord
amb l’esmena presentada pel Grup Socialista. L’esme-
na presentada per Convergència i Unió, inicialment,
creiem que no soluciona el problema, perquè el que fa
és crear una certa confusió a l’hora que un departament
es podria excusar en el Departament de Finances i, a
l’inrevés, per justificar el retard del pagament, i això
hauria de comptabilitzar-se a partir de la signatura del
conveni pel que fa referència a la subvenció. Malgrat
això, creiem que la transacció a què s’ha arribat –que,
per nosaltres, no és prou satisfactòria– és positiva a
l’hora de marcar els sis mesos de termini i que faci re-
ferència al departament corresponent.

La presidenta

El senyor Curto?

El Sr. Curto i Casadó

D’acord.

La presidenta

Senyora Tura, no sé si, donat que ha intervingut el se-
nyor Curto amb posterioritat a la seva manifestació, vol
intervenir?

La Sra. Tura i Camafreita

Per dir que acceptem la transaccional i que la conside-
rem també nostra.

La presidenta

D’acord.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposició no de llei sobre la llibreria
de la Generalitat de Tarragona (tram.
250-00781/06)

Passem al punt cinquè de l’ordre del dia: Proposició no
de llei sobre la llibreria de la Generalitat de Tarragona.
Grup proponent: Esquerra Republicana de Catalunya.
Té la paraula el senyor Oliveras.

El Sr. Oliveras i Maristany

Molt breument. La proposició no de llei va en el sentit
que a la ciutat de Tarragona no existeix una llibreria de
la Generalitat de Catalunya, cosa que es dóna en altres
ciutats, com es remarca en la proposició no de llei en el
cas, evidentment, de Barcelona i també de Lleida i Gi-
rona, i creiem que seria oportú que a Tarragona ciutat
i a la demarcació, en general, de Tarragona la Genera-
litat hagués d’obrir una llibreria que abastés la ciutat de
Tarragona i, en general, tota la demarcació i, per això,
fem aquesta proposició no de llei perquè es contemplin
els pressupostos en què es pugui introduir aquesta par-
tida pressupostària per als pressupostos d’aquest any.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Oliveras. Els grups parlamentaris que
vulguin fixar posició? Senyor Ribó, per Iniciativa per
Catalunya - Verds...

El Sr. Ribó i Massó

Senyora presidenta, per manifestar el nostre acord amb
la proposició.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular...

El Sr. Sirera i Bellés

Sí, gràcies, senyora presidenta. Per manifestar que el
nostre Grup no considera justificable la despesa que
comportaria situar o crear, obrir una llibreria de la Ge-
neralitat a Tarragona perquè, fins aleshores, els ciuta-
dans i ciutadanes de Tarragona i rodalies tenen accés
absolutament directe a tots els llibres i els exemplars de
què disposa la Generalitat de Catalunya i, per tant, és
innecessari en aquests moments crear una biblioteca de
la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Socialistes - Ciutadans pel
Canvi?
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El Sr. Vallès i Casadevall

Gràcies, presidenta. Per donar suport a la proposició no
de llei tot advertint que en el literal diu: «propers pres-
supostos per al 2001». Atès que aquests pressupostos
van ser aprovats, suposo que hi haurà alguna fórmula
per salvar aquesta literalitat.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat, senyor Vallès. Pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, té la paraula...

El Sr. Villatoro i Lamolla

Gràcies, senyora presidenta. Per anunciar el vot contrari
a aquesta proposició no de llei, perquè pensem que la
vocació de la Generalitat no és ni ha de ser la de tenir
una xarxa de llibreries pròpia, sinó que ha de ser –i ho
és– la de garantir l’accés de tots els ciutadans a les se-
ves publicacions. Quant a aquest accés, probablement,
la fórmula òptima perquè es produeixi és que les publi-
cacions siguin al màxim nombre de llibreries, no espe-
cíficament de la Generalitat, sinó que, en general, pu-
gui haver-hi sobre un territori. Per exemple, en el cas de
la llibreria més emblemàtica d’aquesta minixarxa, que
és la de Madrid, seria formidable que, a més a més de
poder-se trobar llibres en català a la llibreria de la Ge-
neralitat a Madrid, es pogués trobar a totes les altres
llibreries, o a algunes altres, com a mínim.

En el cas de Tarragona, un acord amb les distribuïdo-
res i amb un nombre important de llibreries de la de-
marcació, un total de cinquanta llibreries de la demar-
cació, fa possible que aquest accés es produeixi de la
manera més òptima, i, per tant, allò que sobre el mapa
semblaria un greuge comparatiu amb Tarragona, que
no hi hagi una llibreria, quan hi són als altres llocs, de
fet, és una situació més òptima a Tarragona perquè es
produeix la distribució dels llibres de la Generalitat per
un procediment que, en principi, sembla més adequat i,
sobretot, més capil·lar. Per tant, el nostre vot en contra.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Villatoro. Passem, doncs, a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada la proposició no de llei.

Proposició no de llei sobre la utilitza-
ció d’Internet per a apropar els ciuta-
dans a l’activitat política (tram. 250-
00784/06) (retirada)

Passem al punt sis de l’ordre del dia: Proposició no de
llei sobre la utilització d’Internet per a apropar els ciu-
tadans a l’activitat política.

El Sr. Sirera i Bellés

Sí, senyora presidenta. Si em permet, aquesta és una
proposició no de llei que el Grup Popular va presentar

el dia 21 de juny, amb la finalitat que el Govern de la
Generalitat establís convenis amb els ajuntaments de
Catalunya que ho desitgessin per tal d’establir una ter-
minal que, de manera gratuïta, permetés als ciutadans
accedir a Internet. Tenint en compte que el Govern de
la Generalitat va impulsar, tot just un mes després de la
presentació d’aquesta proposició no de llei, aquest con-
veni, nosaltres en aquest moment retiraríem aquesta
proposició no de llei.

La presidenta

Queda retirada aquesta proposició no de llei.

Proposició no de llei de reconeixement
i agraïment a totes les persones que
han participat en les tasques de pro-
tecció i salvament de ciutadans arran
dels aiguats dels dies 9 i 10 de juny
(tram. 250-00785/06)

Passem al punt setè de l’ordre del dia: Proposició no de
llei de reconeixement i agraïment a totes les persones
que han participat en les tasques de protecció i salva-
ment de ciutadans arran dels aiguats dels dies 9 i 10 de
juny. És una proposició presentada pel Grup Parlamen-
tari Popular; té la paraula el senyor Sirera.

El Sr. Sirera i Bellés

Moltes gràcies, senyora presidenta. Com tots els dipu-
tats i diputades saben perfectament, els forts aiguats
que van caure, els dies 9 i 10 de juny, sobre la zona
central de Catalunya van deixar un balanç certament
desolador, amb cinc morts i milers de milions en pèrdues
materials. A banda de les lamentables morts d’aquestes
cinc persones, el fet que s’ensorrés una part del pont de
la carretera Nacional-II a la riera de Magarola i la des-
aparició d’un altre pont al Vendrell també va provocar
una gran alarma social entre la població de Catalunya.

En aquest sentit, l’eficaç actuació de les xarxes va per-
metre l’immediat restabliment de les comunicacions
bàsiques a la xarxa viària catalana. I és per aquest mo-
tiu que el Grup Popular presenta aquesta proposició no
de llei amb tres punts, en el primer dels quals volem
que el Parlament de Catalunya manifesti el seu agraï-
ment als membres dels cossos i forces de seguretat de
l’Estat, als membres de la policia de la Generalitat,
Mossos d’Esquadra, a les policies locals i als bombers
i voluntaris de protecció civil que van participar en les
tasques de protecció i salvament dels ciutadans i ciuta-
danes que van patir de manera directa les conseqüènci-
es dels forts aiguats que van caure els proppassats dies
9 i 10 de juny a la zona central de Catalunya.

En segon lloc, volem que el Parlament de Catalunya
manifesti el seu reconeixement i la seva satisfacció per
l’eficaç actuació de l’exèrcit, que va permetre l’imme-
diat restabliment de les comunicacions bàsiques de la
xarxa viària de Catalunya, que va resultar malmesa
com a conseqüència d’aquests aiguats.

I, en tercer lloc, demanem que el Parlament insti el
Govern de la Generalitat per tal que atorgui la medalla
d’or de protecció civil de Catalunya, a títol pòstum, als
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membres del grup especial d’activitats aquàtiques de la
Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Fernández Cartón i
Cristóbal Moreno Farfán, que van morir mentre parti-
cipaven en les tasques de recerca de dos joves d’Espar-
reguera que van caure com a conseqüència de l’ensor-
rament del pont de la Nacional - II sobre la riera de
Magarola.

La presidenta

Gràcies, senyor Sirera. Els grups parlamentaris que
vulguin posicionar-se? Pel Grup d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds, senyor Ribó.

El Sr. Ribó i Massó

Sí, senyora presidenta. Nosaltres estaríem molt d’acord
en tot el tipus de reconeixements i agraïments, però ens
sembla que, amb molt de respecte per al Grup Popular,
hauríem de ser més estalviadors en la literatura, que
podríem fer això mateix d’una forma molt més succinta
i, per tant, semblaria que seria millor condensar aquesta
mateixa proposició no de llei a l’entorn del primer punt,
a l‘entorn del primer punt, on hi ha tota la llista de for-
ces que varen actuar i la seva coordinació, etcètera,
etcètera. No veiem la necessitat d’individualitzar
l’exèrcit i aquest tipus de mencions que són a part, per-
què, aquest Parlament, el que ha de fer és –ho torno a
dir–, si de cas, un reconeixement global. I, de nou, el
que hauríem d’intentar entre tots és que, això, ho po-
guéssim fer més a prop dels esdeveniments.

Gràcies.

La presidenta

Perdó, senyor Ribó: entenc que està proposant vota-
ció...? D’acord. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el senyor Ridao...

El Sr. Ridao i Martín

Sí, sí, senyora presidenta. En un sentit molt coincident
amb el que acaba d’expressar el senyor Ribó, el nostre
Grup votarà a favor del primer punt de la proposició no
de llei i s’abstindrà en el segon i el tercer, entenent que
és sobrer i reiteratiu, perquè, de fet, ja hi ha un reconei-
xement ampli en aquest primer apartat, sense necessi-
tat de singularitzar aquest reconeixement, ni tan sols de
començar a repartir distincions que, d’altra banda, ens
sembla que és una potestat que, en aquest cas, té enco-
manada el Govern. En qualsevol cas, si es tracta d’agra-
ir en aquesta cambra, agraïm-ho tot, agraïm-ho a tot-
hom i agraïm-ho sempre, perquè, de fet, al nostre Grup,
li sembla –o, almenys, ho intueix– que hi ha una certa
intencionalitat política en aquesta proposta, però no hi
volem entrar, en aquest debat, no?

I entenem que, dels aiguats del mes de juny, hi ha molt
poques coses positives a ressaltar, no? És a dir, no es va
tancar el trànsit a la Nacional - II, una carretera amb
més de 35.000 vehicles de pas diari, 800 milions de
pessetes de cost pel Ministeri de Foment, parts de mu-
nicipis com Sant Vicenç de Castellet i el Vendrell, total-
ment negats per l’aigua, i només citar l’informe mono-
gràfic del Síndic de Greuges de Catalunya, fa molt poc,
presentat en aquesta cambra, en què n’hi ha per a tot-

hom. És a dir, hi ha hagut negligències per part del Go-
vern de la Generalitat, per part d’alguns ajuntaments, i,
a més, un seriós correctiu pel que fa a la política d’in-
fraestructures. I, des d’aquest punt de vista, francament,
de tot plegat més val que ens oblidem. Ara insisteixo
que, en ares de fer consens en aquesta matèria, el nos-
tre Grup Parlamentari creu que, amb el primer punt,
n’hi ha més que suficient i, per això, anunciarà el seu
vot favorable.

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. Pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, el senyor Vallès...

El Sr. Vallès i Casadevall

En termes, en qüestions d’agraïment, crec que és bo no
ser gasius i el nostre Grup, doncs, donaria suport a la
proposició no de llei, sense ignorar que pot ser interpre-
tada de diferents maneres segons qui la llegeixi. Però,
en termes d’agraïments, crec que no convé ser limitats
ni gasius.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula el senyor Esteve.

El Sr. Esteve i Figueras

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, bé, jo, com a persona, alcalde d’una població que
es va veure seriosament afectada i que va viure molt de
prop totes les circumstàncies tràgiques que van produir
aquestes inundacions, des de les primeres tasques de
salvament fins a haver d’anar a acompanyar les famí-
lies dels guàrdies civils difunts els cossos dels quals es
van portar a Martorell... Per tant, ho vaig viure molt de
la vora; vaig veure, també, que l’efectivitat amb què es
va moure tothom va ser positiva. Evidentment, diferi-
ria del senyor Ridao quant al fet que ens n’hem d’obli-
dar; no convé oblidar-ho, convé recordar-ho, perquè, si
bé es van posar de manifest unes deficiències concre-
tes, també es va veure com funcionava en aquests mo-
ments la solidaritat. Els que ho vam patir de la vora
estem molt contents d’aquesta solidaritat, de com va
actuar tothom en el sentit de reforçar de seguida totes
les mancances que hi havia.

Per tant, el nostre Grup votarà a favor d’aquesta propo-
sició no de llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Posem a votació...

Vots a favor?

El Sr. Ridao i Martín

Sí, perquè de la intervenció, tant del senyor Ribó com
meva, semblava que es deduïa que es demanava vota-
ció separada del primer, segon i tercer apartats.
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La presidenta

D’acord. Doncs, posem a votació el punt primer de la
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Posem, doncs, els punts segon i tercer de la proposi-
ció...

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Hi ha 21 vots a favor i 3 abstencions.

Proposició no de llei sobre l’acredita-
ció del compliment de la Llei 13/1982,
del 7 d’abril, pel que fa a la contracta-
ció de persones amb disminució a les
empreses que gestionen serveis pú-
blics (tram. 250-00928/06)

Passem, doncs, al punt número deu de l’ordre del dia,
donat que el 8 i el 9 han estat posposats, que és el dar-
rer punt quant a les proposicions no de llei de què es
tracta el dia d’avui: Proposició no de llei sobre l’acre-
ditació del compliment de la Llei 13/1982, del 7 d’abril,
pel que fa a la contractació de persones amb disminu-
ció a les empreses que gestionen serveis públics. És una
proposició proposada pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya - Verds, juntament amb dos diputats
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds. Pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya, per defensar la Moció, té la paraula el senyor Ribó.

El Sr. Ribó i Massó

Sí, senyora presidenta, i atenent, a més, la recomanació
de la Junta de Portaveus, esquemàticament, el títol de
la proposició no de llei s’explica per ell mateix. Hi ha
una llei que incideix en la problemàtica de la contrac-
tació, especialment de persones amb disminució; és un
col·lectiu que tots sabem que té serioses mancances
quant a l’atenció per part de la societat. Tenim una le-
gislació que posa uns barems amb unes obligacions;
nosaltres estaríem a favor que les administracions públi-
ques fessin complir, amb les condicions tècniques admi-
nistratives, en el que són els serveis públics, aquesta
obligació a les empreses que hi puguin accedir. I és en
aquest sentit que presentem la proposició no de llei.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, el senyor Ridao, per
posicionar-se...

El Sr. Ridao i Martín

Sí, senyora presidenta, únicament per anunciar el vot
favorable del nostre Grup Parlamentari.

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. Pel Grup Parlamentari Popular,
el senyor Curto té la paraula.

El Sr. Curto i Casadó

Senyora presidenta, per anunciar, també, el vot a favor
d’este punt de l’ordre del dia.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista?

El Sr. Vallès i Casadevall

Ja li donem la benvinguda, si vol incorporar-se al grup,
també, senyora presidenta, per anunciar el vot favora-
ble a aquesta proposició no de llei.

La presidenta

Gràcies, senyor Vallès. Pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, senyora Martínez...

La Sra. Martínez i Barderi

També per anunciar el vot favorable.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Donades les inter-
vencions, de tota manera, es posa a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, queda aprovada per unanimitat la darrera pro-
posició com a punt desè de l’ordre del dia.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Raúl Navarro, subdelegat del Govern
de l’Estat a Tarragona, perquè informi
sobre la càrrega policial contra els pa-
gesos i els pescadors, el dia 29 de se-
tembre de 1999, a la ciutat de Tarra-
gona (tram. 356-00177/06)

Passem al punt onzè: Sol·licitud de compareixença del
Sr. Raúl Navarro, subdelegat del Govern de l’Estat a
Tarragona, davant aquesta Comissió, perquè informi
sobre la càrrega policial contra els pagesos i els pesca-
dors, el dia 29 de setembre de 1999, a la ciutat de Tarra-
gona. És una sol·licitud presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana.

El Sr. Ridao i Martín

Senyora presidenta, també per economia processal i
perquè l’enunciat d’aquest punt és prou explícit i està
en la memòria de tots, només posar a debat i a conside-
ració dels diputats i diputades aquesta sol·licitud.
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La presidenta

Moltes gràcies. Algun altre Grup Parlamentari vol in-
tervenir? Doncs, ho posem a votació? Sí? Pel Grup
Parlamentari...

El Sr. Camps i Rovira

Nosaltres no estaríem d’acord amb aquesta comparei-
xença...

La presidenta

Perdó, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió...,
és que m’ha semblat que el senyor Curto volia interve-
nir i...

El Sr. Vallès i Casadevall

No, si jo pensava que no volia intervenir ningú...

La presidenta

Sí? Pel Grup Parlamentari del Partit Popular...

El Sr. Curto i Casadó

És que a mi això no m’espanta, eh? –en absolut–, si hi
estem d’acord o no hi estem d’acord. Si a mi m’és
igual, perquè jo no sóc el que ha de comparèixer, però,
en tot cas, senyora presidenta, com que ha estat una
forma atípica de dir si algú vol intervenir, perquè em
sembla que la norma era de menor a major i, en tot cas,
cada Grup ja renunciarà, si vol, no?...

La presidenta

No, no, és que jo...

El Sr. Curto i Casadó

Per això no ens hem atrevit...

La presidenta

Perdoni: jo els he mirat i ningú ha fet senyal de voler
intervenir; llavors, m’imagino que el senyor Camps, a
la vista que ningú demanava la paraula...

El Sr. Curto i Casadó

És que com que, després d’Esquerra, senyora presiden-
ta, ve el Grup d’Iniciativa, doncs, per això, jo he espe-
rat cortesament que ell se pronunciés.

El president

D’acord.

El Sr. Curto i Casadó

Però, en tot cas, per anunciar el vot en contra amb la
mateixa brevetat i de forma tan explícita com s’ha ex-
pressat el Grup proposant.

La presidenta

D’acord. Senyor Ribó, m’ha semblat que vostè no vo-
lia intervenir. D’acord. Pel Grup Socialista? Senyor
Vallès...

El Sr. Vallès i Casadevall

No, no volem intervenir; l’únic és que constatem la
data dels fets que s’esmenten aquí i la data en què se
celebra la Comissió, la reunió de la Comissió per subs-
tanciar aquesta sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, senyor
Camps...

El Sr. Camps i Rovira

Nosaltres, amb tota brevetat, sí que voldríem donar una
explicació, donar una doble explicació. Primer, les di-
ficultats processals que aquest tipus de compareixences
solen revestir quan es tracta d’autoritats, de vegades,
del Govern de l’Estat.

I, en segon punt, nosaltres, particularment, aquest és un
fet dat i beneït, en el sentit de dat i debatut, no de dat i
beneït en el sentit de les seves conseqüències i les se-
ves repercussions, sinó que, a bastament, el nostre Grup
Parlamentari, el Grup Parlamentari germà a Madrid, a
través del Grup Parlamentari de la Minoria Catalana o
del Grup Català al Congrés i al Senat, el Grup de Con-
vergència i Unió va interposar des d’interpel·lacions a
preguntes a bastament i va rebre les explicacions opor-
tunes respecte a aquest tema.

Per tant, per la doble raó d’economia i dificultat pro-
cessal i perquè aquest tema ja és aigua passada en el
sentit que ja va ser aclarit en el seu dia per part del
nostre Grup, entenem que no és motiu suficient dema-
nar aquesta compareixença i nosaltres hi votaríem
desfavorablement.

La presidenta

Doncs, votació... Perdó, senyor Ridao.

El Sr. Ridao i Martín

Sí, notar una cosa arran de la intervenció del senyor
Vallès. Jo diria que, per error de transcripció, parla del
setembre del 99, però em fa l’efecte que és del 2000;
per tant, aquest fet no és tan llunyà en el temps i, per
tant, hi ha un error, eh?

La presidenta

Jo he tingut la mateixa sorpresa que el senyor...

El Sr. Ridao i Martín

Sí; per tant, no és tan, diguem-ne, extemporani...

La presidenta

El senyor Vallès...

El Sr. Ridao i Martín

Una altra cosa és, senyora presidenta, si hi ha algun
grup d’aquesta cambra que ja ha tingut satisfacció en
un altre lloc i no la vol tenir en aquest Parlament, la
qual cosa ja és discutible.
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La presidenta

D’acord, doncs. Senyor Camps...

El Sr. Camps i Rovira

Per contradiccions: el senyor Ridao..., jo he respectat la
seva paraula, la seva manca d’explicacions; espero que
ell respecti exactament igual les mateixes... El nostre
Grup parlamentari –no sé el seu– se sent representat per
les nostres opinions a Madrid. I Madrid és allà on va
comparèixer l’Estat, que és responsable de la suposada
agressió, i, precisament perquè és una qüestió d’Estat,
es va respondre al Parlament de l’Estat. Aquest fet, al
meu entendre, al nostre entendre, evita, per economia
processal, que ho tornem a tractar en aquesta cambra
sobirana. Aquesta és la meva opinió, i m’agradaria que
el senyor Ridao la respectés.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Posem a votació aquesta sol-
licitud de compareixença.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

10 vots a favor, 14 en contra i cap abstenció.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Relacions Insti-
tucionals perquè informi sobre les ac-
tuacions del seu Departament pel que
fa a la possible congelació d’una part
dels fons socials europeus a Catalu-
nya (tram. 356-00185/06)

Punt dotzè de l’ordre del dia: Sol·licitud de comparei-
xença del conseller de Governació i Relacions Institu-
cionals davant d’aquesta Comissió perquè informi so-
bre les actuacions del seu Departament pel que fa a la
possible congelació d’una part dels fons socials euro-
peus a Catalunya. És una sol·licitud feta a petició del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el senyor
Sirera.

El Sr. Sirera i Bellés

Gràcies, senyora presidenta. Hem demanat la compa-
reixença del conseller –en aquest cas, haurà de ser con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals– per-
què informi en aquest Parlament sobre les actuacions
que el seu Departament i, per tant, el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya ha portat a terme pel que fa a la
possible i efectiva congelació d’una part dels fons so-
cials europeus a Catalunya.

La presidenta

Gràcies, senyor Sirera. Els grups parlamentaris que
vulguin posicionar-se? Pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, el senyor Vallès...

El Sr. Vallès i Casadevall

Per manifestar el nostre vot favorable.

La presidenta

D’acord. Pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
senyor Jaume Camps...

El Sr. Camps i Rovira

Per manifestar el nostre capteniment favorable a aques-
ta compareixença.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, la posem a votació?

Cap vot en contra i cap abstenció. Doncs, queda apro-
vada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior perquè informi sobre
els aiguats que van afectar les comar-
ques del Baix Camp, el Montsià i el
Priorat, els dies 21, 22 i 23 d’octubre
de 2000 (tram. 356-00202/06)

Punt tretzè de l’ordre del dia: Sol·licitud de comparei-
xença del conseller d’Interior davant la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Govern
Local perquè informi sobre els aiguats que van afectar
les comarques del Baix Camp, el Montsià i el Priorat,
els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2000. És una petició
de compareixença a proposta del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana. Per posicionar-se i per defen-
sar la proposta, té la paraula el senyor Ridao, d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

El Sr. Ridao i Martín

Sí, senyora presidenta. Senzillament, per donar per re-
produïda la sol·licitud que figura en l’ordre del dia,
posar-la a votació, i no afegeixo res més per no compli-
car les coses.

La presidenta

Grups que vulguin posicionar-se? Pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, el senyor Camps?

El Sr. Camps i Rovira

Per dir que hi estem d’acord.

(Rialles i remor de veus.)

La presidenta

Doncs, la posem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, queda aprovada per unanimitat.
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Relacions Insti-
tucionals perquè informi sobre els ai-
guats que van afectar les comarques
del Baix Camp, el Montsià i el Priorat,
els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2000
(tram. 356-00203/06)

Punt catorzè de l’ordre del dia: Sol·licitud de comparei-
xença del conseller de Governació i Relacions Institu-
cionals davant d’aquesta comissió perquè informi sobre
els aiguats que van afectar les comarques del Baix
Camp, el Montsià i el Priorat, els dies 21, 22... És el
mateix. (Remor de veus.)

Sí, aquesta és la compareixença del conseller de Gover-
nació i Relacions Institucionals perquè informi sobre
els aiguats que van afectar les comarques del Baix
Camp, el Montsià i el Priorat, els dies 21, 22 i 23 d’oc-
tubre. El diputat que la formula no és present; suposo
que el senyor Ridao...

El Sr. Ridao i Martín

Senyora presidenta, per un error no he demanat abans
l’acumulació d’aquest catorzè punt amb l’anterior. En
tot cas, per les mateixes consideracions tornem a posar
a votació aquest punt.

La presidenta

Algun grup vol intervenir? Senyor Camps?

El Sr. Camps i Rovira

Sincerament, jo, per demanar al representant d’Es-
querra Republicana que nosaltres hi som favorables
en general, i procurem ser-ho en tot tipus de compa-
reixences. Crec, sincerament, que, per tractar sobre,
exactament, el mateix tema, quan és una competència
clara d’una conselleria, realment, fer venir dos conse-
llers per informar, quan és el Govern el que informa...,
crec, sincerament, que, per economia processal, atès
que el treball d’aquesta Comissió va prou carregat, amb
una de les dues compareixences és sobrer. No, és amb
la voluntat de no haver-hi de votar en contra. En nom
del Govern ja compareix un conseller; pot donar a bas-
tament totes les explicacions.

La presidenta

Senyor Ridao...

El Sr. Ridao i Martín

No, senyora presidenta. No és que no tingui voluntat de
no retirar; és que no tinc criteri sobre això, perquè, com
molt bé ha dit la senyora presidenta, el diputat sol·li-
citant no hi és en aquest moment i, per tant, tinc dub-
tes sobre aquest particular. En qualsevol cas, dedueixo
de les paraules del senyor Camps que, en el cas que no
la retiri, no hi votaran a favor. (Rialles i remor de veus.)
En tot cas, només per aquesta raó i sense necessitat,
diguem-ne, que ningú es molesti, mantindria aquest
punt en l’ordre del dia i el sotmetria a votació, però no
voldria que ningú s’enfadés per això.

(Remor de veus.)

La presidenta

Senyors diputats, no sé si és l’hora, però em sembla que
estem molt sensibles tots, no? Quan el diputat no és
present, doncs, pot assumir la defensa, si ho desitja, un
altre membre del seu Grup. D’acord. Doncs, posem a
votació aquesta petició de compareixença del conseller
de Governació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

10 vots a favor i 14 en contra. Per tant, no hi ha lloc a
aquesta compareixença; queda rebutjada.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència perquè informi
sobre les raons per les quals la Funda-
ció Catalana per a la Recerca es va
desfer del cercador d’Internet anome-
nat Olé (tram. 356-00209/06)

Ordre del dia número quinze: Sol·licitud de comparei-
xença del conseller de la Presidència davant la Comis-
sió d’Organització i Administració, davant d’aquesta
Comissió, perquè informi sobre les raons per les quals
la Fundació Catalana per a la Recerca es va desfer del
cercador d’Internet anomenat Olé. És una sol·licitud
feta a proposta del Grup Parlamentari Popular. El se-
nyor Sirera té la paraula.

El Sr. Sirera i Bellés

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Demanem en
aquesta sol·licitud de compareixença que el conseller de
la Presidència vingui davant de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat de Catalunya i
Govern Local perquè informi sobre les raons per les
quals la Fundació Catalana per a la Recerca es va des-
fer del cercador d’Internet anomenat Olé.

La presidenta

Gràcies, senyor Sirera. Grups parlamentaris que es vul-
guin manifestar? Senyor Vallès?

El Sr. Vallès i Casadevall

Per manifestar el vot favorable.

La presidenta

Gràcies, senyor Vallès. El senyor Jaume Camps?

El Sr. Camps i Rovira

Nosaltres estem d’acord amb aquesta compareixença.
L’únic que demanaríem al Grup Popular és que, atesa
l’estricta distinció competencial, se’ns ha suggerit –i a
nosaltres ens sembla que és més correcte– que compa-
regués el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació, que és a qui correspon, precisament,
aquest tema –concretament, el conseller Mas-Colell. Jo
agrairia, si el Grup Popular no hi té inconvenient, subs-
tituir el conseller de Presidència, que actualment no té
aquestes competències, pel senyor Mas-Colell, que és



14 de febrer de 2001 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 128

34

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I GOVERN LOCAL SESSIÓ NÚM. 13

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que
és el conseller adequat. Crec, entenem...

La presidenta

Senyor Sirera...

El Sr. Sirera i Bellés

Gràcies, senyora presidenta, perquè té raó el senyor
Camps en el fet que, amb aquestes remodelacions de
Govern que hi ha hagut, que hi ha –i no sé si n’hi hau-
rà–, aquest tema de la Fundació Catalana per a la Recer-
ca ha passat a dependre del Departament que lidera el
senyor Mas-Colell i, en tot cas, a nosaltres no ens faria,
no ens sabria greu que vingués el conseller d’Universi-
tats en lloc del de la Presidència, en tant que la respon-
sabilitat del Govern sempre és solidària i, per tant, en tot
cas, sigui el conseller que vingui, el que esperem és que
vingui a explicar el motiu de la compareixença, que és
saber per què la Fundació Catalana per a la Recerca es va
desfer del cercle d’Internet anomenat Olé.

La presidenta

Gràcies, senyor Sirera. Doncs, posem a votació la peti-
ció de compareixença del conseller que designi el Con-
sell Executiu, el Govern; exactament, en Mas-Colell,
però, quant a la seva intervenció, de fet, pot ser qualse-
vol –el senyor Mas-Colell.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Doncs, s’aprova per unanimitat.

Doncs, hem finalitzat l’ordre del dia i, per tant, es clou
aquesta sessió de la Comissió. Moltes gràcies, senyores
i senyors diputats.

La sessió s’aixeca a tres quarts de vuit del vespre i deu
minuts.


