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SESSIó NÚM. 3

La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i sis 
minuts. Presideix Antoni Fernández Teixidó, acompanyat 
de la vicepresidenta, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, i de 
la secretària, Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el 
lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Xavier 
Crespo i Llobet, Ferran Falcó i Isern, Lluís Guinó i Subirós, 
M. Mercè Jou i Torras, Pere Regull i Riba, Montserrat Ri-
bera i Puig, Joan Maria Sardà i Padrell i Maria Senserrich 
i Guitart, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere Aragonès i 
Garcia i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano i Xavier 
Sabaté i Ibarz, pel G. P. Socialista; Pedro Chumillas Zu-
rilla, José Antonio Coto Roquet i Santi Rodríguez i Serra, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau 
Juan, Joan Mena Arca i Josep Vendrell Gardeñes, pel G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, i Jordi Cañas Pérez, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la paralització del procés 
de venda d’Ecoparc de Residus Industrials, SA (tram. 
250-00067/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 15, 26).

2. Proposta de resolució sobre el pagament del deute a 
les entitats del tercer sector social (tram. 250-00005/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 4, 20).

3. Proposta de resolució sobre la Caixa Laietana (tram. 
250-00034/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 9, 120).

4. Proposta de resolució sobre la crisi econòmica i finan-
cera i el finançament de Catalunya (tram. 250-00061/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 9, 141).

5. Proposta de resolució sobre l’aturada del procés de 
venda d’accions d’Ecoparc de Residus Industrials, SA 
(tram. 250-00066/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 15, 23).

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Econo-
mia i Coneixement sobre els acords amb l’empresa Vere-
monte per a la construcció dels parcs temàtics Barcelona 
World (tram. 354-00002/10). Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre el procés de privatització d’Aigües 
Ter Llobregat (tram. 354-00007/10). Grup Parlamenta- 
 ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Debat i votació de la sol·licitud de sessió infor-
mativa.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre els objectius del seu departament 
(tram. 354-00012/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre l’estat de les finances de la Gene-
ralitat després de la suspensió de l’aplicació de diver-
sos impostos i taxes per part del Tribunal Constitucional 
(tram. 354-00025/10). Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia  
i Coneixement sobre l’acord del Govern d’acollir-se 
al Fons de liquiditat autonòmic del 2013 (tram. 354-
00027/10). Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa.

11. Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, pre-
sidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la situació derivada de 
l’impagament a les entitats del tercer sector social (tram. 
356-00001/10). Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’Albert Castellanos 
Maduell, assessor del Departament d’Economia i Co-
neixement, davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre les seves funcions i el 
seu programa de treball (tram. 356-00016/10). Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, 
president del Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica, davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la seva tasca d’asses-
sorament al Govern en matèria econòmica (tram. 356-
00048/10). Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’entitat Estafa Banc, de Mataró (Maresme), davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expli-
qui la situació i les alternatives de les persones afectades 
per les participacions preferents de Caixa Laietana (tram. 
356-00096/10). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

15. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
la Plataforma d’Afectats per les Preferents, de Mataró 
(Maresme), davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui la situació i les alternatives de 
les persones afectades per les participacions preferents 
de Caixa Laietana (tram. 356-00097/10). Alícia Romero 
Llano, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.
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16. Sol·licitud de compareixença de Jaume Boter de Pa-
lau, expresident de Caixa Laietana, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la situació i les alternatives de les persones afectades per 
les participacions preferents d’aquesta entitat (tram. 356-
00098/10). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

17. Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, ex-
director general de Caixa Laietana, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la situació i les alternatives de les persones afectades per 
les participacions preferents d’aquesta entitat (tram. 356-
00099/10). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

18. Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i 
Balcells, professor titular de teoria econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 
352-00001/10). Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

19. Proposta de compareixença d’Enrique Prados del 
Amo, vicepresident executiu de l’agència de valors Ges-
mosa-GBI, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00002/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

20. Proposta de compareixença de Luis Jiménez, se-
cretari general de Comfia de Comissions Obreres, amb 
rela ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit (tram. 352-00003/10). Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

21. Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(tram. 352-00004/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

22. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 352-00005/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

23. Proposta de compareixença d’una representació de la 
plataforma Prou Retallades amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 
352-00006/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

24. Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secre-
tari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(tram. 352-00007/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

25. Proposta de compareixença de Jordi Ibáñez, de Fiare 
Banca Ètica, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00008/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

26. Proposta de compareixença de Pedro Vaquero, po-
nent de la llei andalusa de dipòsits bancaris, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit (tram. 352-00009/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

27. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit (tram. 352-00010/10). Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

28. Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00011/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

29. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 352-00012/10). Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

30. Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de l’Estalvi de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit (tram. 352-00013/10). Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

31. Proposta de compareixença de Marta Espasa Que-
ralt, professora titular d’hisenda pública de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00014/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

32. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00015/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

33. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit (tram. 352-00016/10). Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

34. Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
president de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit (tram. 352-00017/10). Grup 
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Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

35. Proposta de compareixença Miguel Ángel Mayo, co-
ordinador de Gestha Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit (tram. 352-00018/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

36. Proposta de compareixença d’una representació 
de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00019/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

37. Proposta de compareixença d’una representació de 
Catalunya Banc amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00020/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

38. Proposta de compareixença d’una representació del 
Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00021/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

39. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unnim-BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00022/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

40. Proposta de compareixença d’una representació del 
Banco de Santander amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 
352-00023/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

41. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Direcció General de Tributs de la Junta d’Extremadura 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit (tram. 352-00024/10). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

42. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Direcció General de Tributs de la Junta d’Andalusia 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit (tram. 352-00025/10). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

43. Proposta de compareixença de Guillem López-Casas-
novas, membre del Banc d’Espanya, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (tram. 352-00026/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

44. Proposta de compareixença de Josep Maria Duran, 
professor de la Universitat de Barcelona i expert en te-
mes fiscals de l’Institut d’Economia de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit (tram. 352-00027/10). Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

45. Proposta de compareixença de Josep Maria Vega-
ra, exdirector de l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació al 

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 352-00028/10). Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46. Proposta de compareixença de Xavier Vives, profes-
sor d’economia d’IESE, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 
352-00029/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

47. Proposta de compareixença de Mercedes Pizarro 
Santos, directora de projectes d’Invest in Spain, amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit (tram. 352-00030/10). Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

48. Proposta de compareixença de Miquel Valls i Mase-
da, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit (tram. 352-00031/10). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

49. Proposta de compareixença d’Eduardo Martínez 
Abascal, catedràtic de l’Àrea de Direcció Financera d’IESE, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit (tram. 352-00032/10). Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

50. Proposta de compareixença de José María Gay de 
Liébana, professor d’economia financera i comptabilitat 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(tram. 352-00033/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

51. Proposta de compareixença d’una representació 
de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00034/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

52. Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 
352-00035/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

53. Proposta de compareixença d’una representació del 
BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-00036/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

54. Proposta de compareixença d’una representació del 
Banco Popular amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00037/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

55. Proposta de compareixença d’una representació del 
Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 352-
00038/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.
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El president

Senyores i senyors diputats, si són vostès tan amables 
i s’incorporen als seus escons –pràcticament ja ho es-
tan tots vostès. Els dono la benvinguda i passarem a 
abordar l’ordre del dia que tenim previst per a avui, al 
temps que saludem les persones que ens acompanyen 
avui. És una plataforma d’afectats per preferents, amb 
alguns de vostès ens hem vist en més d’una ocasió; de-
sitjaríem que no fos així, que ho poguéssim enllestir, 
però els donem molt la benvinguda aquesta tarda als 
treballs de la comissió. És un..., en fi, tinguin vostès el 
reconeixement de tots els parlamentaris i parlamentà-
ries d’aquest grup i de tots els grups parlamentaris. Si-
guin molt benvinguts als treballs de la comissió.

Dit això, si els sembla, crec recordar una proposta, 
diputada, per canvi de l’ordre del dia. La vol vostè fer 
present ara mateix?

Hortènsia Grau Juan

Sí, president, si la resta de grups no hi tenen inconve-
nient.

El president

Endavant.

Hortènsia Grau Juan

És passar a la número 5, que es pogués veure junt amb 
la número 1, del Grup del PSC, atès que és de la ma-
teixa temàtica –la venda de la incineradora de Cons-
tantí. I llavors, a rengló seguit, si es pogués veure la 
sol·licitud de compareixença que jo demanava –el nos-
tre grup demanàvem– pel tema del Barcelona World, 
que són els dos temes que porto jo, de territori, i així 
ja després podria marxar. (L’oradora riu.) A una al-
tra, bé...

El president

De veritat, de veritat, que té aquest fi tan, tan, tan, tan 
personal com marxar, i deixar-nos?

Hortènsia Grau Juan

No, no! Marxar a una altra... (Algú diu: «A altres feines.»)

El president

Ah!, a altres feines.

Hortènsia Grau Juan

A altres feines, no marxar. A altres feines.

El president

Gràcies, diputada. Si l’he entès bé, vostè proposa que 
agrupem els punts 1 i 5 de l’ordre del dia –per la temà-
tica, que és comuna–, que els abordaríem en primer 
lloc, i després proposa que votem a continuació... Re-
cordi’ns el punt de l’ordre del dia.

Hortènsia Grau Juan

El número 6, president.

El president

El número...?

Hortènsia Grau Juan

Sis.

El president

Sis. Hi ha algun grup parlamentari que s’oposi a la 
petició de la diputada Hortènsia Grau? (Pausa.) No? 
Doncs, endavant. Abordarem 1, 5, i a continuació el 
6, i seguirem l’ordre del dia amb el punt número 2, tal 
com està previst.

Proposta de resolució
sobre la paralització del procés 
de venda d’Ecoparc de Residus 
Industrials, SA (tram. 250-00067/10)

El punt 1 és una proposta del Grup Parlamentari So-
cialista respecte a la paralització del procés de venda 
d’Ecoparc de Residus Industrials, SA. I el punt cinquè 
és una proposta feta pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
sobre la mateixa temàtica.

Si els sembla, i a tenor de la proposta que ens ha fet 
vostè, diputada Grau, faríem primer els socialistes 
–Grup Parlamentari Socialista–, després vostès, i les 
esmenes, i a continuació prendria posició cada grup 
parlamentari, recordant que fem els dos punts alhora 
–no hi haurà un altre segon torn. Gràcies.

En nom del Grup Parlamentari Socialista, la diputada 
Romero, potser? (Pausa.) El diputat Sabaté. Té vostè 
la paraula, diputat, endavant.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Efectivament, aquest punt 
tracta de la venda de l’empresa pública ERISA, que 
es dedica a incinerar residus, i em permetrà que co-
menci aquesta intervenció –com ho he fet a les altres 
comissions en què he intervingut avui– recordant la 
vaga de fam que està duent a terme l’Ajuntament de 
Flix, el seu alcalde i els seus regidors, als quals, des 
d’aquesta comissió, i estic segur que també interpreto 
el sentiment de tots els presents, vull expressar la nos-
tra solidaritat.

També va en temes de residus, Flix, però avui parlem 
de residus industrials que s’incineren, i que s’incine-
ren des de fa uns anys a Tarragona, en un territori, di-
guem-ne, que tot ell és sensible. Voldria parlar de la 
instal·lació sensible –ho faré després–, però fixin-s’hi: 
estem en un territori on conflueixen empreses petro-
químiques, químiques, empreses que generen electri-
citat amb gas –a la mateixa ciutat de Tarragona i al 
municipi de la Canonja–, molt a prop de nuclears –de 
les nuclears de Vandellòs, una ja tancada. I una instal-
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lació que incinera residus especials; residus especials, 
els de gairebé tot Catalunya –els residus industrials–, 
i residus industrials que provenen d’altres indrets –al-
guns em sembla que fins i tot de l’estranger. I sent com 
és aquesta una instal·lació sensible, com deia, ha es-
tat sotmesa sempre a una gran vigilància per part de 
l’Administració de la Generalitat, per part de diferents 
universitats i experts que s’han dedicat a veure quin 
tipus de repercussió, si és que existia, tenia sobre el 
territori, i per part dels ajuntaments i singularment de 
l’Ajuntament de Constantí, municipi on radica aquesta 
empresa.

Vull dir amb això, president, senyores i senyors dipu-
tats, que és una instal·lació que escapa o hauria d’esca-
par a la lògica del mercat i del benefici privat, des del 
nostre punt de vista. Des del punt de vista del Grup 
Socialista és aquesta una empresa on s’ha de mirar 
exclusivament i en primer lloc l’interès públic, i, per 
tant, abandonar ara la propietat pública i sotmetre-la a 
la lògica del mercat, a la lògica del benefici –del bene-
fici i del lucre– com a primer objectiu, com és lògic en 
tota empresa privada, no seria el més convenient. I per 
això presentem aquesta proposició, perquè es paralitzi 
el procés de venda.

Fixin-se que, a més a més, la mateixa lògica del mer-
cat, com passa en tantes ocasions, ha fet que s’hagi ha-
gut de paralitzar la venda perquè les ofertes –malgrat 
que des del nostre punt de vista les condicions eren 
molt, molt, molt favorables–..., doncs, no ha trobat un 
comprador adient, de manera que va acabar el període 
en què això estava a exposició del públic i ara ens tro-
bem que, segons sembla –no tenim la informació con-
trastada suficientment–, el mateix departament ha de 
prorrogar el funcionament d’aquesta empresa –i sent-
ne titular la mateixa Generalitat.

Nosaltres volem que es paralitzi aquesta venda. Pri-
mer, perquè es malvendria. El preu de sortida, de fet, 
així ho indica: 42 milions és un preu, si se’m permet, 
de ganga. I després perquè també creiem fermament 
que no respondria, amb la titularitat privada, el seu 
funcionament, a les exigències pròpies del territori, 
dels ciutadans que vivim en aquelles terres. Per això 
diem: paralitzar el procés de venda en primer lloc. En 
segon lloc, perquè, tal com he explicat, volem que es 
preservi el caràcter públic de l’empresa Ecoparc de 
Residus Industrials. Fem, si se’m permet, una conces-
sió. És a dir, si no pot ser totalment pública, que sigui 
mixta; això sí, amb majoria de capital públic. No cre-
iem que sigui una fórmula dolenta tampoc –les empre-
ses mixtes–, quan es tracta d’instal·lacions com aques-
tes, tan vitals, tan sensibles. Això sí, sempre que hi 
hagi majoria de capital públic.

I després, volem dues coses més en la nostra propos-
ta. Una, que es garanteixi que l’Ajuntament de Cons-
tantí hi sigui com a accionista, i que per tant pugui 
participar en les decisions d’aquesta empresa, perquè 
les afectacions al territori i als seus habitants, singu-
larment als habitants de Constantí, són, efectivament, 
directes. I també que els treballadors puguin ser pre-
sents en les reunions del consell d’administració de 
l’empresa. Per acabar, no és quelcom tan esbojarrat, 
eh? Hi ha experiències d’empreses públiques on els 

treballadors participen directament, i pensem que és 
bo que hi siguin, perquè són ells els principals agents 
del funcionament quotidià d’aquesta empresa. Hi te-
nen molt a dir, i tots hi sortiríem guanyant.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat, per la seva intervenció.

Proposta de resolució
sobre l’aturada del procés de venda 
d’accions d’Ecoparc de Residus 
Industrials, SA (tram. 250-00066/10)

Ara és el torn d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. La diputada Hortènsia 
Grau té la paraula. Endavant, diputada.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Entenc que ara exposo la proposta 
i que després ens pronunciarem sobre totes les esme-
nes presentades.

El president

Jo li desitjaria, diputada, si ho pot fer alhora. Li dona-
ré més temps.

Hortènsia Grau Juan

Ah, molt bé.

El president

Ho dic per no iniciar una nova ronda.

Hortènsia Grau Juan

Cap problema.

El president

Vostè ara fa la seva exposició, planteja les esmenes, i 
així ho farem amb tots els grups.

Hortènsia Grau Juan

Molt bé.

El president

Gràcies, diputada.

Hortènsia Grau Juan

Bé, per no repetir els conceptes de l’exposició que ha 
fet el senyor Sabaté, només afegir algunes qüestions i 
fer una mica de memòria, perquè a vegades ens sor-
prenem de com es produeix l’efecte Nimby i per què 
els territoris no volen segons quines instal·lacions, pe-
rò és que resulta que hi han instal·lacions que com-
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porten una sèrie de riscos i que evidentment en algun 
lloc han d’estar, i es negocien, amb uns processos de 
participació i de negociació amb l’ens local que les 
ha d’acollir, unes condicions, i el que no sembla lògic 
o de rebut és que al cap del temps es puguin canvi-
ar aquestes condicions de forma unilateral, que és una 
mica el que ha passat en el cas d’aquesta venda.

Aquesta venda s’havia de fer..., bé, ja vam veure la 
magnitud de la tragèdia quan es va aprovar la llei òm-
nibus, però el que es podia haver fet..., si s’havia de fer, 
s’havia d’haver fet d’una altra manera, amb més lleial-
tat cap a l’ens local –cap a l’Ajuntament de Constantí, 
en aquest cas– i aprofitant que hi havia una comissió 
de conciliació –que existia–, i amb més transparència, 
perquè de fet és que l’ajuntament es va assabentar del 
plec de clàusules perquè, bé, li vam trametre, no?

Aprofitant que no s’ha pogut fer efectiva la venda, per-
què de les tres empreses que concursaven només una 
al final era efectiva –que posava la quantitat–, i, per 
tant, ha quedat deserta, jo crec que ara seria el mo-
ment de revisar tot el plec de clàusules. Ara seria el 
moment de poder seure amb l’ajuntament i revisar to-
tes aquelles qüestions que són, a part de les que deia el 
senyor Sabaté, les que preocupen l’ajuntament i el ter-
ritori. I afegiré: a part del caràcter públic de les instal-
lacions, dos, és la permanència dels llocs de treball, 
dels treballadors, garantir-los ampliar aquella garantia 
de permanència, que en aquest cas només estava ga-
rantida en el primer plec dos anys.

Una altra qüestió que ens preocupa –no només a nos-
altres o a la gent de Constantí: a tota l’àrea metropoli-
tana del Camp de Tarragona–, que és el tema dels con-
trols mediambientals més enllà dels que obliga la llei, 
i que això es crea mitjançant un conveni amb la càte-
dra de toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili, 
atès que és una instal·lació sensible, que és l’única a 
Espanya que pot cremar tot tipus de residus –sòlids, 
pastosos, líquids–, i, per tant, que se n’ha de portar un 
seguiment molt acurat, perquè tots els estudis ens es-
tan demostrant que hi ha una relació directa entre la 
incineració de determinades toxines i la prevalença de 
càncer. Per tant, no estem parlant d’un tema menor, és 
un tema de salut pública, i entenent que aquella instal-
lació no està sola, que és que allí hi ha l’altra planta 
d’incineració, hi ha el complex petroquímic, i, per 
tant, tot junt fa aquest efecte en cadena, i s’ha de vet-
llar perquè es pugui garantir que això es fa amb les 
màximes garanties per a la salut pública.

I per últim, l’altre aspecte era sobre –i això lliga..., tor-
no al començament– les condicions econòmiques que 
l’Ajuntament de Constantí percebia pel fet d’albergar 
aquesta planta. És a dir, en el seu moment es va pactar 
que com que aquesta planta revaloritzava residus, de 
la revalorització energètica l’ajuntament pogués obte-
nir uns diners que anaven per a l’enllumenat. I, a part, 
es va estipular un tant per cent, un cànon, per tona in-
cinerada, que jo entenc que en moments de recessió 
econòmica, en moments en què potser no es cremen 
tantes tones, pot ser negociable, com tot, perquè les 
circumstàncies han canviat. El que no se’ls pot dir és 
que de cop i volta es treu, perquè això representa el 3 
per cent del pressupost de l’Ajuntament de Constantí.

Atenent tot això, nosaltres hem presentat esmenes 
a la proposta del PSC que van en aquesta línia, no?, 
de mantenir les condicions ambientals, o sigui, que 
l’Agència Catalana de Residus sigui la garant que es 
mantindran totes les condicions ambientals; que con-
tinuaran els estudis per part de la càtedra de toxico-
logia; que es mantindrà la Comissió de Conciliació, 
Seguiment i Control de la planta, i, per últim, que es 
complirà el que estableix el decret sobre els recursos 
que rep l’ajuntament i a què van destinats aquells re-
cursos. Votarem tots els punts de l’esmena del PSC, i 
hi afegiríem aquests punts.

Respecte a les esmenes presentades a la nostra pro-
posta de resolució, l’esmena d’Esquerra Republicana 
tal com estava no l’acceptàvem, i s’ha arribat..., nosal-
tres no retirem cap punt, però sí que hem arribat a una 
transacció, que és afegir un punt més –que ara li pas-
saré per escrit, president–, un punt 5 en el qual es par-
la de millorar les condicions per ampliar la garantia 
de continuïtat del personal, garantir la comunicació 
entre el nou titular –qui sigui– de l’empresa i el paper 
de garant de l’Agència Catalana de Residus, i reiterar 
els compromisos de seguiment ambiental per part de 
l’Agència Catalana de Residus. Aquesta és una trans-
acció que ja li passo, signada amb el Grup d’Esquerra 
Republicana.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada, per la seva intervenció. Pren-
drem nota de la transaccional que ens fa arribar a la 
Mesa. Ara és el torn d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Diputat, té vostè la paraula en el capítol d’esme-
nes. A quina de les dues? (Pausa.) A les dues. Doncs, 
té vostè la paraula, diputat.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyor president. El Grup d’Esquer-
ra Republicana ha presentat –de fet, és la mateixa es-
mena que ha estat objecte de transacció amb el Grup 
d’Iniciativa–..., a aquestes dues propostes de resolució, 
que en el fons el que fan, doncs, és tractar la mateixa 
qüestió, que és el procés de venda de l’empresa Eco-
parc de Residus Industrials, no?

Respecte a la problemàtica que estem abordant, nos-
altres voldríem tractar diferents qüestions. La prime-
ra és que la raó –entenem des d’Esquerra Republica-
na de Catalunya– de la venda d’aquesta empresa no 
és motivada per un canvi en la política del que són 
els ecoparcs, sinó que ve motivada per les urgències 
econòmiques de la Generalitat, i que per tant els re-
cursos que es puguin ingressar provinents de la ven-
da d’aquesta empresa haurien de servir per disminuir 
l’ajust pressupostari en altres àmbits de política, so-
bretot en l’àmbit de política social, que entenem que 
són els que han de ser la prioritat del pressupost en 
un moment com l’actual, no? Per tant, entenem que 
aquesta és la raó, i a partir d’aquí una mica el que vo-
lem és que es tinguin en compte dos elements que per 
nosaltres són claus en aquest procés. Per una banda, hi 
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ha tot l’aspecte dels llocs de treball, i per l’altra banda, 
hi ha tots els aspectes ambientals.

En l’àmbit de llocs de treball el que hem d’intentar –i 
amb aquesta transacció a què hem arribat entre la nos-
tra esmena i el text d’Iniciativa per Catalunya Verds, 
i que esperem que sigui aprovada per la comissió– és 
intentar que en aquest procés de venda –ara hi ha ha-
gut un procés de concurs que ha quedat desert, però si 
això continua endavant en un futur, amb algun altre 
tipus de procediment de venda d’aquesta empresa– in-
tentem garantir al màxim els llocs de treball. És un 
impacte que té sobretot per al municipi de Constantí, 
i això per nosaltres és una qüestió important que s’ha 
de tenir molt en compte. A vegades aquests processos de 
venda d’empreses públiques comporten una reducció 
dels llocs de treball, i hem d’intentar ser molt curosos 
amb aquesta qüestió.

El segon aspecte, els aspectes ambientals, tant pel 
que fa als riscos..., és una activitat de risc, per tant, és 
una activitat que ambientalment, si no es controla de 
forma adequada, pot provocar problemes de caràcter 
ambiental amb afectacions sobre la salut, com deia la 
diputada Hortènsia Grau fa pocs minuts. I, per tant, 
entenem que és important que l’Agència de Residus 
de Catalunya, malgrat que es pugui produir aquesta 
venda, en faci un seguiment, i que per tant, perdre la 
propietat no vol dir perdre’n el control, sobretot quan 
estem parlant d’una infraestructura d’aquestes carac-
terístiques.

I després, evidentment, aquesta infraestructura està 
sobre un territori, i es va situar en aquest territori amb 
unes condicions i amb alguns acords amb l’ens mu-
nicipal, en aquest cas amb l’Ajuntament de Constantí, 
i entenem que aquí amb l’Ajuntament de Constantí hi 
ha d’haver una millora de la comunicació de tot aquest 
procés de cara a poder garantir que allò que va ofe-
rir avui es mantingui; malgrat que l’empresa es pugui 
vendre a un privat, doncs, es puguin garantir aquestes 
condicions que van haver-hi en el seu moment per per-
metre que s’instal·lés aquest ecoparc en el seu territori.

I aquest és una mica el fons de la transacció a la qual 
hem arribat, i que esperem que tingui el suport de la 
resta de grups.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Aragonès. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari Popular. Diputat Chumillas, està 
vostè en ús de la paraula.

Pedro Chumillas Zurilla

Moltes gràcies, senyor president. Començaré donant 
dues xifres. La primera: 10.000 milions d’euros és el 
pes de les empreses públiques al total del pressupost 
de la Generalitat. Una altra: 6.000 milions d’euros 
és el total del deute d’aquestes empreses. Als pressu-
postos que d’aquí a poc presentarà el Govern, els del 
2013, apareixeran unes xifres, si fa no fa, properes a 
aquestes: 10.000 milions i 6.000 milions.

Nosaltres, el Partit Popular, ja la legislatura passada 
vam arribar a un acord amb Convergència i Unió que 
aquestes xifres havien de disminuir, i havien de dismi-
nuir bastant. Per què? Entre altres coses, perquè cre-
iem que les coses no només les pot fer bé l’Adminis-
tració, sinó també la iniciativa privada.

Tots els arguments que s’han donat en aquesta sala a 
favor de mantenir el control públic d’aquesta empresa 
el que vénen a dir és que les lleis que fem en aquest 
Parlament no serveixen per a res si resulta que no es 
pot controlar una empresa privada de gestió de resi-
dus. Em sembla que no és aquest el cas. Sí que servei-
xen, i pot ser inclús millor per al mateix Constantí que 
aquesta empresa la porti una empresa privada que no 
una empresa pública. En aquest moment, ja dic, tenim 
el problema del deute, totes les necessitats de la Ge-
neralitat, tenim empreses que es poden gestionar pri-
vadament. I per què no fer-ho? Nosaltres hi estem a 
favor.

Les condicions en què funciona l’empresa les pot ne-
gociar l’ajuntament directament amb l’empresa, no fa 
falta que estigui la Generalitat pel mig. Per què? Som 
empresaris nosaltres, o fem política? Som polítics, fem 
lleis. Un dels grans mals de l’empresariat català és que 
la Generalitat es vol ficar pertot arreu. No fa falta sub-
sidiarietat: si només fa falta que hi sigui el municipi, 
doncs, ja n’hi ha prou. Això ens agradaria també per a 
aquesta empresa.

S’han destacat les característiques úniques d’Ecoparc. 
Bé, doncs, que algú les porti al límit. Si es poden inci-
nerar residus d’un altre lloc, que es portin i que s’inci ne-
rin, i que... Per cert, m’ha semblat sentir que la lògica 
del mercat era la del benefici, del lucre, etcètera. Per-
donin, però el primer benefici per a Constantí no és 
que aquella empresa doni o no doni diners, és que do-
narà treball, o sigui que, en fi, aquest 3 per cent d’in-
gressos del municipi penso que és menys important 
que els llocs d’ocupació que dóna aquesta planta. Si hi 
ha algú que la sap fer servir millor, endavant.

Per cert, una cosa que no he sentit aquí és que és molt 
important això que qui contamina, paga. M’hauria 
agradat sentir-ho, perquè potser si resulta que l’empre-
sa no cobreix la seva despesa, o bé és una capacitat 
massa gran, o bé és que a qui porta els residus no se li 
carrega el cost real d’incinerar-los.

Penso que amb això hem explicat la nostra posició.  
Si hi hagués més empreses per vendre, tindria l’avan-
tatge que no només la Generalitat ingressaria diners, 
sinó que la iniciativa privada donaria llocs de treball, 
i, que jo sàpiga, mai és la intenció d’un empresari 
disminuir els llocs de treball, sinó crear llocs de tre-
ball.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Chumillas, per la seva intervenció. 
Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Diputat Cañas, està en l’ús de la paraula.
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Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidente. ¿Cuánto les ha costado a los cata-
lanes la planta de tratamiento de residuos industriales 
de Constantí? Casi 100 millones de euros, más 7 mi-
llones de euros en indemnizaciones a la empresa Gre-
cat; es decir, 107 millones de euros, aproximadamen-
te. Bien.

¿Por cuánto se está dispuesto a vender esta planta de 
tratamiento de residuos industriales? Por 42. Cien - 
to siete a 42. Pérdida neta, el 60 por ciento de la in-
versión, casi 65 millones de euros –65 millones de 
euros–, casi 11.000 millones de las antiguas pesetas.  
Repito: cuando se acabe de producir la venta, el con-
junto de ciudadanos de Cataluña habrán tirado o que-
mado en esta incineradora 11.000 millones de las an-
tiguas pesetas. Recordemos que esta planta empezó  
a construirse en el 95 y se puso en funcionamien to  
en el año 2000. (Veus de fons.) Noventa y ocho, bueno, 
más o menos. Si tampoco son 107, supongo que se- 
rán más, pero más o menos, para que nos situemos, 
¿eh?, en el tiempo y en el dinero, lo que nos ha costado y 
cuándo se hizo.

Trece, quince años después, hay que venderla. ¿Esto 
se llama «enajenar patrimonio público»? Esto lo que se 
llama es «malvender patrimonio público». Decía el 
señor Chumillas: «En Cataluña, ¿quien contamina pa-
ga?» Y ahora digo yo: «No.» El ejemplo más claro es 
Flix. Pero en Cataluña, ¿quien la hace la paga? Tam-
poco, porque, ¿quién planificó esto? (Pausa.) O sea, 
¿los catalanes podemos perder 65 millones de euros 
en doce años? Eso significa que alguien planificó mal, 
ha gestionado peor y va a vender todavía peor. Enton-
ces, ¿esto para qué? ¿Para corregir el problema de dé-
ficit público cuando se acaba de tener que indemni-
zar con 7 millones a la empresa que gestionaba esto, 
cuando resulta que esta decisión acaba afectando a un 
ayuntamiento que tenía comprometidos, para permitir 
construir esta planta en su municipio, 264.000 euros, 
y a cambio se le ofrecen ahora 64.000 por cinco años, 
que será el compromiso que adquiera quien acabe ad-
quiriendo y comprando esta fábrica?

Aquí, en Cataluña, decimos que a cada bugada per-
dem un llençol, pero es que a cada bugada perdem, va-
mos, toda la mantelería, todo el juego de cama, y no 
estropeamos la lavadora porque mira, porque ya no sé 
si lavamos a mano, porque a máquina parece que no.

Entonces, esto resulta que el hábil Gobierno de la Ge-
neralitat, el «Govern dels millors», lo pone a la venta. 
Bien. Resulta que solo una empresa parece estar dis-
puesta a pagar estos 42 millones de euros. Resulta que 
al final tampoco, porque..., a la par que lo quiere pagar 
aplazado. Y entonces, ¿qué hace el «Govern dels mi-
llors venedors»? Yo, no, si digo que aquí empresarios 
no somos, desde luego, pero es que políticos tampoco, 
¿eh? Pues, ¿qué hace? Pues, cambiar las condiciones 
de venta: hasta el día 26 de marzo, aquellos interesa-
dos en la compra de esta ganga podrán volver a pre-
sentar sus ofertas, y además podrán pagar de una for-
ma aplazada este dinero. Es decir, acaban comprando 
algo que vale 100 millones de euros por 42, y en pa-
gos aplazados. Muy bien, qué gran negocio, ¿verdad? 

Y todo esto en un procedimiento opaco y de espaldas 
al ayuntamiento que permitió, después de unos plazos 
de negociación, construir en su territorio, a cambio de 
unas compensaciones, esta instalación.

Pues yo creo que hay poco más que decir. ¿Están es-
te diputado y este grupo dispuestos a que tengamos 
una pérdida patrimonial el conjunto de catalanes de 
11.000 millones de pesetas –65 millones de euros? La 
respuesta es bien sencilla: no.

El president

Gràcies, diputat. És el torn de Convergència i Unió. El 
diputat Falcó té la paraula.

Ferran Falcó i Isern

Sí, gràcies, president. Breument. Aquesta és una planta 
que va néixer impulsada pel conseller Vilalta i pel ma-
teix sector petroquímic de Tarragona els anys noran-
ta, i que es va acabar de cristal·litzar, que es va posar 
en marxa, l’any 98. En aquell moment va ser una aposta 
estratègica del Govern de Catalunya, va ser una apos-
ta estratègica i una inversió estratègica per fer créixer 
el sector petroquímic de Tarragona i tot el que l’acom-
panya.

Això ho dic perquè a vegades es poden presentar els 
números i les inversions de moltes maneres, però també 
podríem dir que aquesta és una planta que l’any 2008 
cremava vuitanta mil tones, i que avui, l’any 2012, n’ha 
cremat quaranta mil. I en tot cas, podem dir el que 
va costar, però també podem dir que gràcies a aque-
lla inversió –que si no hi hagués estat, probablement 
no s’hauria fet tan gran el sector petroquímic de Tar-
ragona– i a aquella palanca pública que va permetre 
en aquell moment situar aquest equipament en aquell 
lloc, gràcies a allò, que va costar uns diners, doncs, 
aquest sector petroquímic de Tarragona va créixer i va 
ser més competitiu. Ho dic per mirar de posar una mi-
ca les coses al seu lloc, i sense negar que això hagi po-
gut costar 100 milions d’euros, també dir que hi ha in-
tangibles que no es poden comptabilitzar en el que és 
estrictament el negoci, o els costos, o el deure i l’haver 
de la Generalitat de Catalunya, però que evidentment 
serveixen, i haver fet aquesta inversió pública per des-
prés aconseguir que més empreses s’instal·lessin allà i 
que aquest sector creixés, home, em sembla que des 
d’un punt de vista d’inversió pública no ha estat pas 
llençar una inversió sinó el contrari.

Per tant, aquestes van ser les raons per les quals això 
es va tirar endavant en el seu moment, amb aquesta 
aposta estratègica de la qual parlava, per mirar de fer 
més competitiu aquell territori. I això no sé com es 
pot quantificar, però en tot cas avui tenim una rea - 
litat molt més potent que la que teníem fa uns anys 
allà.

El que ens hem de preguntar avui és si aquesta planta, si 
aquesta empresa, si aquest equipament industrial, ha 
de ser necessàriament públic i de la Generalitat, una 
vegada han passat tants anys, i una vegada a Catalu-
nya el sector empresarial lligat a la gestió de residus
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i a la gestió del medi ambient ha crescut i ha madu-
rat d’una forma notable. És probable que quan aquesta 
inversió es va haver de fer l’any 98, el sector industrial 
català, les empreses catalanes, no estiguessin prou 
madures per afrontar un repte d’aquestes característi-
ques i fes falta la inversió pública. Però ara, en aquest 
moment, nosaltres creiem que el sector empresarial 
català és prou madur per afrontar, entomar, una gestió 
com la que en aquests moments s’està plantejant.

Per tant, la nostra és una posició de rebuig a les du-
es propostes de resolució, per bé que hi ha alguna de 
les esmenes que s’han proposat per addicionar amb les 
quals podríem estar d’acord, però en principi la nos-
tra és una posició de rebuig perquè creiem que la Ge-
neralitat en aquest moment està fent l’aposta correc-
ta, que el sector empresarial català que pot entomar 
aquesta gestió d’aquest equipament està prou madur 
per fer-ho; perquè la Generalitat ha posat, diguem-ne, 
les mateixes condicions –pel que fa, per exemple, a les 
qüestions relacionades amb la permanència dels tre-
balladors– que s’han posat en altres vendes d’altres 
empreses públiques, com són ATLL i Tabasa –aquests 
dos anys–; perquè creiem que aquesta venda, si es pro-
duís, no produiria una pèrdua de llocs de treball ni 
una importació de treballadors d’altres llocs per fer la 
feina que fa tants anys que fan els qui ara els ocupen. 
També perquè la Generalitat mantindrà la inspecció 
i els controls ambientals –com no pot ser d’una altra 
manera–, i, per tant, aquesta és una prevenció que no 
cal tenir perquè la llei –i la Generalitat la fa complir– 
ja ho preveu. També perquè a més a més hi ha una ad-
dició que es proposa en una esmena que..., això ja està 
contemplat també: la Generalitat es compromet a tra-
vés de l’Agència de Residus de Catalunya a fer efectiu 
el pagament dels 850.000 euros/any que costa el con-
veni amb la Universitat Rovira i Virgili per avaluar to-
tes les afectacions al medi ambient que aquesta instal-
lació pogués arribar a tenir.

I, per tant, des d’aquests punts de vista nosaltres cre-
iem que està prou garantit tot el que d’alguna manera 
plana com a dubte sobre aquesta venda. I, en defini-
tiva, la nostra és una posició, per tant, de tirar enda-
vant aquesta venda d’aquesta empresa, de buscar que 
hi hagi algú que la pugui fer rendible, que pugui fer 
que vinguin més residus de més llocs, si cal de tot el 
món, per fer-la rendible. I, en tot cas, no creiem que la 
Generalitat en aquests moments hagi de tenir necessà-
riament una planta industrial, perquè la vocació no era 
aquesta quan això va començar: la vocació quan això 
es va tirar endavant va ser fer una aposta estratègica 
per ajudar un territori a ser més competitiu. Una ve-
gada aquesta aposta estratègica per ajudar un territori 
a ser més competitiu s’ha fet, és el moment que l’em-
presa privada n’assumeixi, si vol i si l’oferta li sembla 
correcta, tota la gestió.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Diputat Sabaté, la diputada Grau ho 
ha fet, però vostè podria tenir uns segons per dir què 
farà amb l’esmena d’Esquerra.

Xavier Sabaté i Ibarz

No, per no sé què, president, perquè l’esmena no l’ha 
defensat. L’única esmena que teníem, que era del Grup 
d’Esquerra Republicana...

El president

A aquesta em refereixo.

Xavier Sabaté i Ibarz

Esquerra Republicana ha preferit tenir tractes amb 
Iniciativa i nosaltres ho respectem, i ha transaccionat 
una esmena, que en principi jo li deia en privat ara al 
representant d’Esquerra que potser em semblava bé, 
però llegida amb deteniment tampoc no ens acaba de 
convèncer, perquè veiem que es parla del nou titular 
d’Ecoparc, no? Diu: «Garantir la comunicació...»

Ho deia perquè jo entenia que com que havia presentat 
la mateixa esmena inicialment tant a Iniciativa com als 
Socialistes... I després, se suposava que el nou redac-
tat també hauria estat per a la proposta socialista, però 
no ens acaba de convèncer. Aquí parla d’un nou titular 
d’Ecoparc, que és que nosaltres neguem la major: nos-
altres no volem que hi hagi un nou titular. I, per tant, no 
podem acceptar –en el cas que ens l’hagués presentat– 
tampoc aquesta; i la inicial, com que era, amb tots els 
respectes, molt dolenta, doncs, tampoc.

Moltes gràcies.

Per tant, la mantenim íntegrament, i en tot cas sí que 
acceptem totes les d’Iniciativa.

El president

Dedueixo de la seva intervenció, diputat Sabaté, que 
farem dues votacions, eh? Clarament primer votarem 
la seva, sense esmenes, i després votarem...

Xavier Sabaté i Ibarz

Amb les esmenes que li acceptem a Iniciativa.

El president

Efectivament.

Xavier Sabaté i Ibarz

I el que no sé és si Esquerra mantindrà la seva, però 
en principi no l’acceptaríem. No l’ha defensat, però no 
l’acceptem.

El president

D’acord. Votaríem... Atenció, diputades i diputats, pri-
mer votem la iniciativa del Grup Parlamentari Socialis-
ta amb les esmenes incorporades del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds. A continuació 
votarem la proposta d’Iniciativa, amb la transaccional 
feta amb Esquerra Republicana que se’ns ha presentat.

Diputat Aragonès?
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Sol·licitud de sessió informativa
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre els acords amb l’empresa Veremonte 
per a la construcció dels parcs temàtics 
Barcelona World (tram. 354-00002/10)

Passem al punt segon de l’ordre del dia, que és la pro-
posta que ens feia de compareixença la diputada Grau. 
Vol intervenir, diputada?

Hortènsia Grau Juan

Sí, president, seré molt breu.

El president

Molt breu.

Hortènsia Grau Juan

Molt breu. Molt breu, més que res per aclarir-ho, per-
què aquesta sol·licitud de compareixença venia acom-
panyada d’altres sol·licituds de compareixença d’altres 
consellers que a poc a poc es van denegant, que eren 
la del conseller de Territori i Sostenibilitat, que aquest 
dematí s’ha votat que no; la del conseller d’Interior, el 
senyor Espadaler, que en el seu moment, fa dues set-
manes, també es va votar que no; hi havia aquesta i 
hi havia també la del conseller d’Empresa i Ocupació. 
I per què? Perquè enteníem que, atesa la complexitat 
de la instal·lació del Barcelona World en el territori, 
ens hauria agradat que junts poguessin comparèixer, 
explicar-nos el projecte, i cadascú ens hauria explicat 
la part que afectava el seu negociat, que són parts di-
ferenciades. Al final sembla que no ha pogut ser així. 
Pel que m’han explicat aquest dematí a la Comissió 
de Territori, sembla que això se centralitzarà i que se-
rà el conseller d’Economia i Finances qui explicarà el 
projecte.

A mi el que m’agradaria, i crec que faríem un bon fa-
vor a la ciutadania, a la democràcia, i a la claredat i 
transparència, és que en un primer moment ja està bé 
que el conseller Mas-Colell ens expliqui el projecte, la 
part econòmica i financera, però que posteriorment el 
conseller Santi Vila, el conseller Puig, també ens ex-
pliquin la part que afecta el seu negociat, perquè evi-
dentment cada dia no es fa un Barcelona World. I jo 
crec que si volem que el territori accepti o que enten-
gui, les coses s’han d’explicar en seu parlamentària, i 
no només que ens n’anem assabentant per la premsa, o 
pel que diuen els hotelers, o pel que diuen els comer-
ciants.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada, amb el benentès que el que 
votem és la compareixença que vostè ens demana. 
(Pausa.) Efectivament, és la impressió que jo tenia.

Vots a favor de la compareixença?

Crec que la unanimitat de tots els presents.

Moltes gràcies.

Ferran Falcó i Isern

Perdó, president. És la...?

El president

Un momentet, si us plau, diputat. Diputat Aragonès?

Pere Aragonès i Garcia

Sí, en el cas de la proposta de resolució d’Iniciativa, 
demanaríem votar per separat la transaccional, que és 
un nou punt.

El president

D’acord. Diputat Falcó, era això? (Pausa.) Perfecte. 
Votem, doncs, la proposta de resolució del Grup Par-
lamentari Socialista. Diputades i diputats, atents.

Vots a favor?

Sis vots a favor. (Algú diu: «Set.») Set, disculpin. (Veus 
de fons.) Disculpin. Set? (Veus de fons.) Sis? Això és la 
impressió que jo tenia: un, dos, tres, quatre, cinc, sis. 
(Veus de fons.) No, no, no: un, dos, tres, quatre, cinc, 
sis. Sis. És la impressió que jo tenia, però si em corre-
geix la diputada Martínez-Sampere m’ho haig de pen-
sar, això. Sis –sis. Vots a favor, 6.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Tres.

Doncs, a favor 6, en contra 11 i abstencions 3. Queda, 
doncs, rebutjada.

Ara anem a la segona proposta de resolució, i votem el 
conjunt de la proposta excepte la transaccional. És ai-
xí? (Pausa.) Perfecte.

Vots a favor?

Sis.

Vots en contra?

Onze.

I abstencions?

Tres.

I ara anem a la transaccional.

Vots a favor?

Unanimitat. Unanimitat per a la transaccional, eh?

Gràcies.
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Diputada Grau, hem complert amb les seves expectati-
ves. Segur que se’n va a treballar, no en tinc cap dubte.

Proposta de resolució
sobre el pagament del deute a les entitats 
del tercer sector social (tram. 250-00005/10)

Fem ara el punt número 2, que és el punt quart de l’or-
dre del dia però que és el número 2, que és: Proposta de 
resolució sobre el pagament del deute a les entitats del 
tercer sector social, que és una proposta de resolució 
del Grup Parlamentari Socialista. La diputada Alícia 
Romero té la paraula. Endavant, diputada.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president, bona tarda a tothom. Doncs, sí, és 
una proposta de resolució que es va tractar també ahir a 
la comissió de benestar social i que presentava, si no ho 
recordo malament, el Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Bé, em sembla 
que és per tots conegut l’actual context d’emergència 
social i econòmica que en aquests moments estem vi-
vint, i com les persones més vulnerables són ateses en 
aquests moments, més enllà de la xarxa familiar –que 
està fent una feina molt important–, també pels serveis 
socials bàsics, les entitats i els seus professionals.

Ja fa uns mesos que les entitats del tercer sector estan 
cridant, alarmades pel deute que la Generalitat té amb 
elles, que augmenta en aquests moments a 435 milions 
d’euros. Evidentment, com vostès es poden imaginar, 
això està provocant ERO a moltes d’aquestes entitats, 
i fins i tot tancament d’empreses i d’entitats, perquè és 
impossible poder aguantar aquest deute que la Gene-
ralitat manté amb aquestes entitats.

Ja el passat mes d’agost a la diputació permanent 
aquest grup i altres vam demanar una informació so-
bre l’estat de situació i també sobre quin seria el ca-
lendari de pagament d’aquest deute. No ho vam acla-
rir massa, en aquell moment, i, per tant, doncs, hem 
cregut oportú, després dels diferents crits d’alerta que 
han fet les diferents entitats socials, que ho poguéssim 
portar a aquesta comissió per trobar, intentar trobar, 
algun acord que ens permeti sobretot intentar resoldre 
aquesta situació greu que pateixen les entitats, i evi-
dentment que pateixen les persones afectades, perquè 
si van tancant entitats i empreses del tercer sector el 
que passarà és que no podrem atendre aquestes perso-
nes més vulnerables.

Per tant, el Grup Socialista fa un seguit de propostes 
en aquests punts que es veuen a la proposta de resolu-
ció. Un dels comentaris que els volia fer és que en el 
punt 1, com que aquesta proposta de resolució es va 
presentar l’1 de gener, dèiem que es mantingués una 
reunió amb la taula d’urgència el mes de febrer, que 
ja ha passat, i, per tant, bé, proposaríem que pogués 
ser març o abril, potser posar «abril» perquè el març 
ja està a punt d’acabar. La resta evidentment queda-
ria igual, però em sembla que per lògica, si poguéssim 
canviar el mes, ens aniria bé.

Ja ho veuen, volem convocar o ens agradaria, creiem 
que caldria convocar una taula d’urgència per tal de 

mirar d’agilitzar tots aquests pagaments amb les en-
titats, establir una taula permanent de seguiment per 
veure com està funcionant aquesta problemàtica, com 
està afectant les entitats. Després, demanem també, 
doncs, que es doti d’uns recursos suficients el Pla de 
suport al tercer sector social, tal com es va signar el 
passat setembre del 2012. Creiem que cal també am-
pliar els concerts amb les entitats socials per contribu-
ir a una certa estabilitat que no tenen i que necessiten, 
sobretot per aquesta feina que dèiem que estan fent, 
i probablement desenvolupar una normativa que doni 
garanties a la ciutadania i a les entitats que els serveis 
que estan prestant en aquests moments es concerten 
realment per l’Administració per tal d’atendre les per-
sones.

Aquestes són les cinc propostes que faríem. No hem 
rebut cap esmena, i, per tant, doncs, aquesta és la nos-
tra proposta.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada, per la seva intervenció. És 
el torn d’Esquerra Republicana de Catalunya. Diputat 
Aragonès, té vostè la paraula.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, president. Bé, des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya compartim amb el grup proposant la preo-
cupació per la situació en què es troba el tercer sector 
i els problemes de liquiditat que està tenint arran dels 
problemes també de liquiditat de la Generalitat, que 
fan que hi hagin pagaments pendents de forma bastant 
important, no?

Nosaltres hem presentat per altra banda una propos-
ta de resolució que es veurà a la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració que va en una línia similar, 
però que precisa alguns d’aquests mecanismes que es 
podrien posar sobre aquesta taula de treball amb les 
entitats socials, que creiem que és més acurada. I, per 
tant, malgrat compartir la preocupació per aquesta si-
tuació, nosaltres hi votarem en contra perquè entenem 
que la proposta de resolució que portarem –i que ja 
està entrada a registre– i que presentarem a la Comis-
sió de Benestar i Família és molt més acurada per tal 
d’assolir aquests objectius.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. Ara és el torn 
del Grup Parlamentari Popular. Diputat Chumillas, té 
vostè la paraula.

Pedro Chumillas Zurilla

Gràcies, senyor president. Aquí, en aquesta proposta de 
resolució, es veu si el Govern de la Generalitat prio-
ritza o no prioritza tercer sector social, residències de 
gent gran, centres que tenen persones amb discapaci-
tats, infants en risc. Prioritzem o no prioritzem? Perquè 
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una cosa és la gent que malament..., es pot guanyar la 
vida perquè pot treballar, i una altra cosa és la que ja ni 
tan sols això, i per això els anomenats «dependents», 
que necessiten ajuda d’altres, que també és una feina. 
Doncs, prioritzem o no prioritzem?

Nosaltres, evidentment, compartim el que diu aquesta 
proposta. Potser es podrien millorar els mecanismes, 
com deia el diputat d’Esquerra Republicana, però si 
la Generalitat vol fer política i no només administra-
ció, és a dir, si aquest Parlament ha de ser un Parla-
ment que fa política i no només administra diners, 
que de vegades arriben o de vegades no arriben, que 
es demostri prioritzant. Això és una capacitat política, 
efectivament.

Llavors, aquí es parla de bastants milions. Veiem..., 
són molts diners, són molts mesos, podria contar 
molts casos i segurament vostès també. Em deia l’altre 
dia una persona que té un fill amb una malformació 
determinada, bé..., des d’aquell moment la mare es de-
dica les vint-i-quatre hores al nano, i la Generalitat li 
pagava la seguretat social. Ara s’ha deixat de pagar la 
seguretat social i a més perd, el nano, uns cent euros 
mensuals dels diners que rep per ser dependent. Clar, 
aquestes coses jo no sé si es prioritzen suficient o no 
es prioritzen suficient. Dintre del tercer sector, aquí es 
parla de 400 milions d’euros; segurament hi ha cate-
gories també dintre del tercer sector –hi haurà entitats 
que es dediquen a fer coses, no ho sé, lectura, activi-
tats culturals, etcètera. Jo pregaria, doncs, que qui n’és 
responsable, que no és aquest departament, prioritzi 
dintre del mateix sector, i que la Generalitat com a tal, 
el Govern, prioritzi aquestes despeses.

Per això nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta 
de resolució.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. És el temps 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Diputat Vendrell? (Pausa.) Endavant.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, president. Efectivament, com deia la diputada 
Alícia Romero, el nostre grup va presentar també una 
proposta de resolució a la Comissió de Benestar i Fa-
mília. I jo anava a dir: «I esperem que tingui millor 
sort aquesta proposta de resolució que la nostra.» Mal-
auradament, pel que he sentit no sembla que sigui ai-
xí, i a nosaltres ens sembla que aquest és un tema dels 
més importants que podem debatre en aquesta Comis-
sió d’Economia, aquesta qüestió de la priorització dels 
pagaments a les entitats del tercer sector social.

Mirin les dades, no?; realment són xifres impressio-
nants, no?: 590 milions de deute global de les admi-
nistracions públiques amb aquestes entitats; el 74 per 
cent correspon a la Generalitat, el 26 per cent a les ad-
ministracions locals. I del de la Generalitat, el 65 per 
cent correspon al Departament de Benestar i Família. 
No cal que ho digui, que hi insisteixi massa, perquè 

vostès ho coneixen perfectament, però les funcions 
que fan aquestes entitats del tercer sector són molt in-
substituïbles. Fan una funció pública de desenvolupa-
ment de serveis públics, tot i que no formin part del 
sector públic de la Generalitat stricto sensu, sinó que 
formen part justament del tercer sector social: atenen 
gent gran, casals d’infància, combat contra la pobresa, 
primera atenció a persones migrades. És a dir, formen 
part de la xarxa per fer front als fenòmens d’exclusió 
social i de la xarxa de desenvolupament dels serveis so-
cials que hi ha a Catalunya, tan imprescindibles sem-
pre i encara més imprescindibles en un temps de crisi, 
de dura crisi com la que estem vivint.

Què és el més greu? Que en realitat aquestes entitats 
estan finançant indirectament la Generalitat, perquè 
aquestes entitats continuen fent la seva feina de ser-
vei públic, de provisió pública, que és en definitiva el 
que fan, sense rebre els recursos compromesos, ja si-
gui en concerts o en subvencions per part del Govern 
de la Generalitat, i això a un cost molt elevat: algunes 
estan a punt de tancar o han tancat, s’han perdut llocs 
de treball en aquest sector. Evidentment hi ha hagut 
una reducció malgrat la resistència i l’esforç que estan 
fent per mantenir la qualitat assistencial. Han hagut de 
demanar crèdits: la Generalitat no assumeix els costos 
financers d’aquests crèdits, ni el compromís del retorn 
d’aquests crèdits, ni els interessos de demora, ni res de 
tot això. És a dir, en definitiva, allò de què es queixa 
la Generalitat, que es centrifugui el deute de l’Estat..., 
l’Estat centrifuga el deute –el Govern de l’Estat– a les 
comunitats autònomes, i les comunitats autònomes..., 
la Generalitat centrifuga el deute a les entitats del ter-
cer sector social en qualsevol cas, no?

Per tant, aquesta hauria de ser de les prioritats abso-
lutes de pagament, i jo entenc que el que es proposa 
aquí, evidentment, és molt acceptable. Jo crec que per 
a la majoria del Govern hauria de ser acceptable, en 
el sentit que es proposa diàleg amb les entitats del ter-
cer sector social; es proposa una taula, en aquest cas, 
de diàleg. Jo crec que es tracta d’evitar que no torni a 
passar allò que va passar el mes de juliol passat, és a 
dir, que es comprometi que hi haurà un pagament que 
es deu de 70 milions d’euros, i aquest compromís no es 
compleixi. S’entenen les dificultats, es poden entendre 
les dificultats financeres del Govern de la Generalitat, 
però, efectivament, hi han prioritats. Seria repetir ar-
guments de debats que hem tingut en altres ocasions, 
però efectivament es paga puntualment el deute, es pa-
guen concessions de diferents tipus de forma puntual, i 
en canvi això, que és en definitiva el compliment tam-
bé de lleis que té i de compromisos que té el Govern 
de la Generalitat i que hauria d’honorar, no es fa.

Per tant, entenem que és positiva aquesta propos-
ta de resolució, que va en la línia d’establir el retorn 
d’allò que es deu, d’establir un pla perquè això es pu-
gui retornar; i sobretot jo crec que el que proposa és 
una relació molt estreta, un diàleg molt estret entre les 
entitats del tercer sector social i del Govern de la Ge-
neralitat. I, per totes aquestes raons, evidentment do-
narem suport a aquesta proposta de resolució.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputat Vendrell. És el torn de Ciutadans. Di-
putat Cañas, està en l’ús de la paraula.

Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidente. Cuatrocientos treinta y cinco mi-
llones de euros de deuda de la Generalitat de Cataluña 
con las empresas que prestan servicios vinculados al 
tercer sector; es decir, más de 75.000 millones de las 
antiguas pesetas. Lo digo para pasar el traductor, por-
que realmente las cantidades en euros a veces nos sa-
ben a poco. Si las pasamos a pesetas dice uno: «Madre 
mía, 75.000 millones de pesetas, y subiendo.» Esto es 
de deuda, que sepamos, porque tampoco hay claridad 
absoluta en cuanto a la cantidad exacta de la deuda, se 
entiende.

Entonces, se presenta de una forma digamos bieninten-
cionada una propuesta de resolución –que Ciutadans, 
obviamente, pues, votará favorablemente– para que se 
agilicen los pagos. Yo creo que lo que habría que hacer 
es pedir que se pagara. Entonces, alguien dirá: «Muy 
bien. ¿Pero cómo?» Bueno, ese es el problema. Prime-
ro, con una actitud leal y responsable –no «irresponsa-
ble», sino «y responsable»– por parte del Gobierno de 
la Generalitat y del Gobierno de España.

A mí y a Ciutadans nos gustaría saber para qué sirve 
el FLA –el Fondo de liquidez autonómico–, qué se pa-
ga con el Fondo de liquidez autonómico, en qué se usa. 
Y algunos dirán: «En pagar los compromisos adquiri-
dos por la Generalitat.» Y yo pregunto retóricamente: 
«¿Con quién?» Y digo «retóricamente» porque todos 
sabemos con quién: con los bancos. Porque también 
en esta cámara aprobamos una ley de estabilidad que 
obligaba a la Generalitat, en primer lugar, a pagar sus 
deudas financieras. Y digo «pagar». Ese compromi-
so de pago es inmutable, ese no se puede romper. Ah, 
dejar de pagar a las entidades, asociaciones, empre-
sas que prestan servicios al tercer sector, es decir, a 
las personas dependientes, aquellas que más lo nece-
sitan, el eslabón débil de nuestra sociedad, de esa ca-
dena de intereses cruzados que es una sociedad, ahí 
sí se puede dejar de pagar. Y no importa que con esos 
impagos se ponga en riesgo la prestación asistencial 
de los servicios, y por supuesto las necesidades vitales 
–y digo «vitales»– de los ciudadanos que dependen de 
ellas. Extraña forma de hacer pedagogía de lo que es 
la política, cuando no está al servicio principal de los 
intereses de los ciudadanos. Sabemos la dificultad de 
la coyuntura económica, pero deberíamos tener claro 
cuáles deben ser las prioridades de un gobierno.

Miren, yo creo que..., yo no sé si hay defecto de for-
ma, no sé si esta es la comisión adecuada. Hombre, yo 
creo que la Comisión de Economía principalmente es 
la adecuada porque es la que establece el calendario 
de pagos, no de las políticas sociales, que eso sí que lo 
hace Benestar Social i Família –yo siempre digo que 
lo de «i Família» se refiere a una–, pero el debate de 
cómo se calendariza un pago está en esta comisión y 
no en otra. Lo que pasa es que tiene que ser muy di-
fícil ir de la mano en un proyecto que lleva abocada a 
Cataluña al precipicio, un proyecto que es la princi-

pal amenaza para la economía de nuestra comunidad, 
y por lo tanto para el cobro de las deudas que tienen 
las empresas con la Generalitat, y tiene que ser muy 
duro votar en contra, sin argumentos, de algo tan fun-
damental y tan básico como lo que se propone en esta 
propuesta de resolución. Es: que se pague aquello que 
se debe a aquellos que prestan servicios a los ciudada-
nos dependientes.

Y para acabar, presidente. A lo mejor a los dependien-
tes les iría mejor si se pusieran en el prefijo «in» de-
lante, porque a lo mejor si fueran independentistas, a 
lo mejor –a lo mejor– para eso sí que habrían más re-
cursos.

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. Ara és el 
torn del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la 
diputada Jou té la paraula. Endavant, diputada.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, president. Bé, en la proposta de resolució pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista es fan tot un 
seguit d’afirmacions amb les quals nosaltres no estem 
en absolut d’acord. Sí que és evident, i això sí que ho 
mantenim, que les entitats del tercer sector desenvolu-
pen una tasca molt important al nostre país, com tam-
bé és una evidència la importància que té també com 
a sector, tant pel que fa al nombre d’entitats que tenim 
registrades, com sobretot per les persones que hi tre-
ballen. Aquest és un fet indiscutible i que a més a més 
mereix tot el nostre reconeixement, i, per tant, aquí sí 
que compartim plenament i absolutament la preocu-
pació.

Ara bé, creiem que el que no té absolutament cap sen-
tit és acusar el Govern de manca de sensibilitat i de 
no estar al costat de les entitats del tercer sector. Avui 
mateix la senyora Àngels Guiteras, presidenta de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
en una conferència que ha fet a Barcelona –per cert, 
presentada pel conseller d’Economia i Coneixement, 
el senyor Mas-Colell–, ha afirmat que manté un dià-
leg molt fluid amb el Govern de la Generalitat. Ara bé, 
els que sí que també són –crec jo– molt evidents, són els 
problemes d’ofec financer i de tresoreria que arrossega 
la Generalitat de Catalunya, i que estan motivats, en-
tre d’altres, per la crisi econòmica, per l’incompliment 
del Govern central, per un finançament insufi cient, pel 
tancament dels mercats financers, i també, per què no, 
per la reducció important que ha fet el Govern central 
en les polítiques socials. Sense anar més lluny, entre 
l’any 2001 i l’any 2013, la inversió que fa en polítiques 
socials el Govern central ha baixat en un 92 per cent, 
mentre que aquí, a Catalunya, tot i les acusacions que 
es fan, entre el 2011 i el 2012 els diners adreçats –tot 
i les retallades– a polítiques socials han augmentat en 
més de 7 milions i mig d’euros.

També voldria recordar-los en aquest sentit que el pas-
sat mes de setembre –i crec que també s’hi ha fet refe-
rència– de 2012 es va signar el Pla de suport al tercer 
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sector, i aquest pla té bàsicament moltes de les coses 
o ja conté moltes de les coses que en aquesta proposi-
ció s’estan demanant, és a dir, ja les té, ja les preveu; 
ja les té i en alguns casos ja estan en marxa, no? Com 
ara quines? Doncs, com ara l’existència de la comis-
sió de seguiment, que està integrada per representants, 
lògicament, del Govern de la Generalitat i de la Tau-
la del Tercer Sector. També s’avança cap al procés de 
concertació de serveis socials per tal de contribuir a 
una millora en l’estabilitat de les finances de les en-
titats que presten aquests serveis socials, la substitu-
ció progressiva de convocatòries de subvencions pels 
procediments de subvenció pluriennals a través de pro-
cessos de convocatòria oberts. També la creació d’un 
grup de treball entre el Departament d’Economia i 
Coneixement i del Departament de Benestar Social  
i Família per estudiar l’impuls d’un projecte de llei de 
concer tació de serveis socials amb la participació, lò-
gicament, de la Taula del Tercer Sector. I també, lògi-
cament, l’establiment de línies de crèdit ofertes per 
l’Institut Català de Finances, adreçades al tercer sec-
tor, que puguin anar des d’avals del circulant o línies 
de capitalització, i també pensades, lògicament, per a 
les empreses anomenades «d’economia social» o coo-
peratives.

També vull fer esment en aquests moments de la pro-
posta de resolució que ha presentat Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, a la qual nosaltres ahir mateix 
vam presentar algunes esmenes, i que creiem que en 
aquest cas aquesta proposta de resolució presentada 
per Esquerra recull d’una manera molt més veraç i 
molt més autèntica, per dir-ho d’alguna manera, qui-
na és la situació actual en aquest sentit, no? I que bà-
sicament el que s’està demanant en aquesta proposta 
de resolució que veurem més endavant és, doncs, per 
exemple, que la comissió esmentada en comptes de re-
unir-se trimestralment es reuneixi amb un període bi-
mestral, i que aquí dintre, a més de parlar de tots els 
temes –molt importants– sobre el pagament a aques-
tes entitats, també lògicament es puguin debatre altres 
aspectes que també són importants –tot i que no tant, 
també s’entén– com la simplificació de processos ad-
ministratius, entre d’altres.

Per tant, per tots aquests motius, i que resumeixo rà-
pidament..., és a dir que el nostre Govern manté un 
diàleg permanent i que en cap cas es pot dir que sigui 
insensible a tota aquesta problemàtica, sinó que es veu 
abocat a aquesta problemàtica per la situació finance-
ra i també, com ja he dit, per la certa irresponsabilitat 
del Govern central en temes de polítiques socials, però 
també perquè compartim molt més la proposta de re-
solució que vindrà més endavant i que ja està entrada i 
formalitzada per Esquerra Republicana, per tot plegat, 
nosaltres avui no podem donar suport a aquesta pro-
posta de resolució.

Gràcies.

(Alícia Romero Llano demana per parlar.)

El president

Diputada Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, per fer...

El president

Disculpi, per què vol intervenir?

Alícia Romero Llano

Bé, per respondre a alguns dels comentaris que han fet 
sobre la... (Veus de fons.) Home. (Pausa.) Bé, doncs, res.

El president

Ja sé que sorprèn, diputada, però...

Alícia Romero Llano

Bé, ho dic, home, més que res perquè és que hi han 
alguns diputats que s’han estès molt, i en canvi jo he 
intentat ser breu per presentar la meva proposta de re-
solució, i si ara no puc respondre a alguns comenta-
ris que han fet, malgrat no haver presentat ni esmenes, 
doncs, bé, no passa res, jo callo, però em sembla...

El president

Diputada Romero, entenc el seu punt de vista...

Alícia Romero Llano

Home!

El president

...però escolti’m només un segon, sense indignar-se. 
Tenim un reglament, i ens devem a aquest Reglament, 
i el Reglament, diputada, que segur que vostè el co-
neix, no permet torns de contrarèplica en el tema de 
les propostes de resolució. Vostè és una diputada nova 
en aquest sentit, i llavors li suggereixo una cosa –ve-
gi vostè la benevolència d’aquest president. Vostè ha 
estat contradita, em demana la paraula per contradic-
cions, i en trenta segons jo la hi concedeixo. Però és 
aquest el Reglament, i estic segur que vostè vol sotme-
tre’s al Reglament.

Alícia Romero Llano

Evidentment.

El president

Endavant, diputada.

Alícia Romero Llano

Doncs, bé, contradiccions; si no pot ser esmenes, doncs, 
contradiccions, molt bé.

El president

Ha de ser contradiccions.
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Alícia Romero Llano

Molt bé. Gràcies, no, ho volia dir per a la rèplica en..., 
només un parell de coses. Jo voldria dir que em sem-
bla molt bé que el Govern mantingui un diàleg amb 
les entitats socials, només faltaria, deu ser una de les 
seves funcions i de les seves feines.

Dir també que hi ha una llei de serveis socials a Ca-
talunya que ens obliga, i, per tant, en aquest sentit, 
doncs, crec que sempre culpabilitzar els altres, en 
aquest cas el Govern de l’Estat, que no ens transfe-
reix recursos per desenvolupar les pròpies funcions 
em sembla un greu error i una falta de responsabilitat, 
sobretot quan hi ha algunes empreses concessionàries a 
les quals se’ls paga més o menys puntualment. I crec 
que el que estava en aquesta proposta de resolució, 
clarament, és que intentem pagar el deute o acordar 
amb les entitats un sistema de pagament, un retorn 
d’aquest deute, que sigui suficient per tal que puguin 
aguantar i puguin desenvolupar la seva feina, perquè 
si no ho fan i tanquen algunes empreses o plantegen 
ERO, com s’està fent, qui està patint és el ciutadà més 
vulnerable, com dèiem abans.

Per tant, nosaltres l’únic que plantegem és això. La 
resta em sembla molt bé, però em sembla que es po-
dria prioritzar, i creiem que el Govern no està tenint 
prou sensibilitat per fer-ho; ja no per resoldre-ho tot, 
però sí com a mínim per establir un cert pla de pa-
gaments que doni una certa tranquil·litat a les entitats.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Recordin totes les diputades i els 
diputats que no hi han torns en l’àmbit de les PR, que 
avui la diputada s’estrenava un punt en aquesta comis-
sió. Doncs, bé està, però recordin que no tenim aquest 
tràmit previst en el Reglament. Gràcies.

Passem a la votació.

Vots a favor de la iniciativa presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista?

Nou.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Cap.

Onze vots en contra, no obstant..., naturalment, no 
prospera.

Proposta de resolució
sobre la Caixa Laietana (tram. 250-00034/10)

Ara passem al punt número 3 del vell ordre del dia, 
que és la Proposta de resolució sobre la Caixa Laieta-
na i està plantejada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa. La fa 
el diputat Vendrell. Endavant, diputat, té vostè la pa-
raula.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, president. Vostè ho ha fet abans, però per-
meti’m també saludar les persones de la plataforma 
d’afectats per les participacions preferents de Mataró 
que ens acompanyen. Fa pocs dies vam tenir l’opor-
tunitat també de tenir una reunió amb ells, i amb els 
grups municipals de la ciutat de Mataró i el conjunt 
de grups parlamentaris, per analitzar la seva situació i 
per conèixer de primer la seva situació. Segur que tin-
drem ocasió de tornar a parlar de la Caixa Laietana en 
aquest Parlament a partir d’una proposta de resolució 
unitària que s’està treballant, i també en la comissió 
d’investigació d’entitats financeres, que esperem que 
en breu es constitueixi també en aquest Parlament, no?

Avui analitzarem, a partir de la proposta de resolució 
que hem presentat, una altra qüestió relacionada amb 
Caixa Laietana, que són les indemnitzacions d’alts di-
rectius i l’obra social d’aquesta caixa. Vull recordar 
que Caixa Laietana és una entitat molt important per a 
la comarca del Maresme, i per a la ciutat de Mataró en 
particular, amb una història de més de cent cinquan-
ta anys. És una de les caixes desaparegudes del siste-
ma de caixes català com a conseqüència de la crisi, 
de l’esclat de la bombolla immobiliària i d’una mala 
gestió molt especulativa. Entre aquesta mala gestió cal 
destacar la comercialització fraudulenta a clients mi-
noristes de productes d’alt risc –com participacions 
preferents, deute subordinat i obligacions subordina-
des– que ha fet que milers de persones, quinze mil a 
la ciutat de Mataró, perdessin, almenys de moment, la 
major part dels seus estalvis en aquesta enorme esta-
fa que en el conjunt de Catalunya i de l’Estat espanyol 
han estat les participacions preferents. Com a conse-
qüència del procés de reestructuració del sistema de 
caixes, finalment Caixa Laietana es va acabar inte-
grant en el grup Bankia, una entitat, com tots saben, 
ara nacionalitzada.

En el marc de la situació de descrèdit de la gestió 
d’aquesta caixa, s’afegeix una situació molt greu, un 
veritable escàndol, com han estat les indemnitzacions 
i els plans de pensions que han percebut els principals 
responsables. El senyor Josep Ibern, president de Cai-
xa Laietana, va percebre, en abandonar de forma vo-
luntària les seves responsabilitats, una indemnització 
de més de 525.000 euros, i entre abril de 2008 i de-
sembre de 2010 es va autodotar d’una assegurança de 
jubilació de més de 2 milions i mig d’euros, quan ja 
tenia, a més, un quantiós pla de pensions com a em-
pleat d’alta direcció. O un altre cas, el cas del senyor 
Dòria, exdirector general de Caixa Laietana, jubilat el 
2008 i que està rebent del seu pla de pensions d’alta 
direcció trenta mil euros bruts mensuals.

Les persones amb responsabilitats directives que te-
nen responsabilitat en la mala gestió de Caixa Laietana, 
responsables, a més, de la col·locació fraudulenta de 
participacions preferents i d’altres productes de risc, 
s’autopremiaven amb aquestes indemnitzacions i 
plans de pensions. És a dir, en definitiva, diner públic 
pagat per tothom que s’utilitza per rescatar la caixa i 
que va a parar a les indemnitzacions d’aquests alts 
càrrecs, una actuació gens ètica, injustificable i pro-
fundament injusta a més per a les persones afectades i 
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per a les persones que han vist que l’actuació d’aquests 
alts directius els ha portat a aquesta situació de fallida 
econòmica en perdre els seus estalvis.

I també tenim el cas de l’obra social de Caixa Laietana, 
que finalment, no?, tal com estableix la normativa actu-
al pel que fa a caixes, s’està convertint en una fundació 
de caràcter especial sobre la qual té funcions de tutela 
la Generalitat, i sobre la viabilitat de la qual hi ha dub-
tes seriosos, donada l’escassetat de recursos amb què 
ha quedat la fundació per la mala gestió de la caixa. 
Una obra social que gestiona importants serveis en el 
cas de la ciutat de Mataró, i serveis molt ben valorats, 
com una biblioteca, un espai multimèdia, un ateneu, la 
casa Coll i Regàs o l’equipament cultural de la Gatassa.

Aquesta és la situació en què ens trobem, i el que pro-
posem és que el Parlament, que aquesta comissió, ma-
nifesti el seu desacord i denúncia pública de la manera 
de fer, del procediment dels darrers equips directius de 
Caixa Laietana, per la mala gestió financera, pel que 
s’ha fet amb les participacions preferents o el deute su-
bordinat, perquè s’han col·locat a persones que no te-
nien el perfil adequat, amb pocs coneixements econò-
mics, i que s’han quedat sense els seus estalvis. 

En segon lloc, que el Parlament denunciï les indemnit-
zacions que han percebut els seus dos últims directors 
a compte del fons de la mateixa caixa, indemnitzaci-
ons exagerades, injustes i injustificables, i instem el 
Govern a realitzar tots els actes d’investigació per de-
purar responsabilitats que hi puguin haver en la gestió 
financera d’aquesta caixa, i a realitzar totes les ges-
tions necessàries per tal que els dos últims directors 
generals renunciïn a la percepció de les indemnitzaci-
ons rebudes, i que el seu import vagi destinat a un fons 
social per pal·liar les circumstàncies de penúria en què 
es troben les persones afectades per les preferents. 

I també, en cas que això no tiri endavant, en rela-
ció amb el Govern de l’Estat el que proposem és que 
aquest prengui les mesures necessàries per tal d’acon-
seguir el retorn d’aquestes indemnitzacions, que 
s’aclareixin l’origen i la legalitat i legitimitat de l’acu-
mulació de patrimoni d’aquests dos directius de Caixa 
Laietana en aquests darrers anys, i que es procedeixi, 
si és pertinent, a les accions legals oportunes. I evi-
dentment, també vetllar per la salvaguarda de l’import 
del patrimoni de la fundació, així com pel manteni-
ment de l’obra social.

Hi ha unes esmenes –passo també a explicar la qües-
tió de les esmenes– del Grup de Convergència i Unió. 
Ens hem pogut posar d’acord en la transacció, en con-
cret, dels punts 3.1 i 3.2, en el sentit de circumscriure 
l’acció d’investigació que cal realitzar, evidentment, al 
marc d’allò que pot fer la Generalitat, al marc de les 
competències de la Generalitat, i afegir que es doni tot 
el suport també i tota la informació a la comissió d’in-
vestigació que hi ha d’haver en aquest Parlament tam-
bé sobre caixes. I en el punt 3.2 afegir, a part del que 
ja es diu, que el Govern emprengui les accions neces-
sàries sobre aquestes indemnitzacions davant del Go-
vern de l’Estat, el Banc d’Espanya i la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors per realitzar les actuacions 
que corresponguin, entenent que són òrgans també 
competents en aquesta qüestió.

La nostra voluntat és que això sigui aprovat pel con-
junt de grups parlamentaris. Entenem que seria un po-
sicionament polític fort del Parlament de Catalunya, 
donada la gravetat de la situació que pateixen les quin-
ze mil persones afectades per les participacions pre-
ferents i altres productes de risc de Caixa Laietana, 
i a causa també de la mala praxi en aquest cas –que 
malauradament no ha passat només en el cas de Caixa 
Laietana– de les indemnitzacions i plans de pensions 
absolutament escandalosos, políticament i èticament 
reprovables.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat Vendrell. Diputada, té vostè la pa-
raula –diputada Ribera–, en primer lloc, pel torn d’es-
mena presentada, malgrat que vostè ha arribat a una 
transaccional que ara també vostè explicarà, si ho 
creu oportú. Endavant, diputada.

Montserrat Ribera i Puig

Moltes gràcies, president. Saludar també la Platafor-
ma d’Afectats per les Preferents a Mataró –que, efec-
tivament, vam tenir una reunió l’altre dia aquí. I tal 
com ha explicat, doncs, el diputat Vendrell, nosaltres 
retirarem la nostra esmena, però sí que hem pactat una 
transacció, sobretot en el punt 3.1 i en el punt 3.2, que 
crec que ja s’ha passat a la Mesa.

El president

A veure, diputada, la poden llegir vostè...

Montserrat Ribera i Puig

Sí.

El president

...o el senyor Vendrell perquè la conegui el conjunt 
dels grups parlamentaris? (Remor de veus.) Tothom en 
té còpia? (Veus de fons.)

Montserrat Ribera i Puig

Tothom té còpia de tot plegat.

El president

D’acord, perfecte.

Montserrat Ribera i Puig

Intentaré explicar-lo una miqueta també, aquest punt 
de transacció.

El president

Sí, perquè a més que les persones..., ho deia singular-
ment, diputada, perquè a les persones que ens acompa-
nyen potser els aniria molt bé saber a quin punt d’acord 
han arribat aquests dos grups parlamentaris. Gràcies.
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Montserrat Ribera i Puig

Nosaltres, efectivament..., els fets ocorreguts a Caixa 
Laietana per nosaltres són un joc de despropòsits per 
part dels seus directius, i un abús per a aquests quinze 
mil petits estalviadors, i vergonyós realment una mica 
per a tots.

En primer lloc, tal com es deia ja en la proposta de re-
solució, per la mala gestió portada a terme; per l’emis-
sió..., més que l’«emissió», la col·locació a estalviadors 
particulars minoritaris amb coneixements pràctica-
ment inexistents dels riscos financers que comporta-
ven aquests productes, com les participacions prefe-
rents i les subordinades; per la posterior absorció de 
l’entitat per part de Bankia, actualment nacionalitzada 
i amb les seves accions pràcticament amb uns valors 
sota mínims; pel bescanvi de moltes d’aquestes par-
ticipacions preferents per accions de Bankia que han 
portat aquests petits estalviadors a perdre pràctica-
ment en molts casos els estalvis de tota una vida. I en 
aquest moment estem treballant conjuntament tots els 
grups parlamentaris, tots els grups polítics d’aquesta 
cambra, en una proposta de resolució –que a mi també 
m’agradaria, doncs, que pogués ser unitària del Par-
lament de Catalunya– per buscar la intermediació so-
bretot de l’Agència Catalana de Consum i de la seva 
homòloga a Madrid per tal de poder intentar recuperar 
tots aquests estalvis de tots aquests petits estalviadors 
que s’han perdut pel camí.

Per tant, nosaltres estem d’acord exactament amb el 
punt 1 de la proposta de resolució. Estem d’acord tam-
bé en el punt 2, que fa referència a les indemnitzacions 
i cobraments de plans de pensions totalment exage-
rats –com diu la proposta de resolució–, injustificables 
i injustos per compte de l’entitat. També estem total-
ment d’acord amb la seva denúncia, i dir que la Gene-
ralitat en el seu moment ja va intentar fer coses, però 
sempre dintre de les seves competències. Per tal d’evi-
tar abusos i garantir la transparència en aquesta matè-
ria, es va regular tot el règim de dietes, que això sí que 
podia fer-ho la Generalitat, i ho va fer l’any 2007, en el 
qual es van delimitar, doncs, els imports de les dietes, 
com i quan s’havien de percebre, i les quanties d’acord 
amb la dimensió de l’entitat; i més recentment, l’any 
2011, al novembre, també es va modificar aquesta or-
dre anterior afegint-hi un nou apartat que feia referèn-
cia estrictament a les caixes d’estalvi que havien estat 
participades per altres entitats o que havien rebut ajuts 
del FROB: que vetllarien perquè l’import de les die-
tes d’assistència i desplaçaments no consumissin part 
significativa dels fons dels quals les caixes disposaven 
per a la seva obra social, i que no podien superar en 
cap cas el 2 per cent dels pressupostos d’ingressos.

Però això, estem parlant pel que fa a dietes d’assis-
tència. Però evidentment la Generalitat no pot regu-
lar sobre els sous, o les indemnitzacions, o els plans 
de jubilació dels alts càrrecs de les caixes, perquè no 
tenia ni les competències ni la capacitat investigadora. 
La Generalitat només té competències sobre l’assem-
blea general, sobre el consell d’administració i sobre 
la comissió de control de les caixes, però no sobre els 
seus directors ni els seus presidents. Per tant, els qui 
tenen les competències sobre això són el Banc d’Es-

panya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i 
les retribucions dels directors generals i assimilats es-
tan regulades per un reial decret de Madrid, el 2/2012, 
de febrer, del Ministeri d’Economia i Competitivitat. 
D’aquí ve la transacció que hem fet amb el Grup d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds, en el sentit que sí que el 
Govern farà tot el que estigui al seu abast perquè qui 
pugui depurar aquestes responsabilitats, portar-les a 
terme. I és per aquest motiu que no volíem que en part 
d’aquesta proposta de resolució estiguéssim d’alguna 
forma dient una cosa que no podíem complir perquè 
no en teníem competències. Per tant, les competències 
les té qui les té, i des de tots els grups polítics es dóna 
suport en aquest sentit amb aquest nou text a qui ha 
d’exercir-les.

Dit això –que és una mica el tema competencial–, 
el que recull, diguéssim, aquesta transacció. Dir que 
nosaltres també trobem escandalosament malament 
tot el que s’ha comentat: aquests plans de jubilació de 
més de 2,5 milions d’euros o aquests trenta mil eu-
ros bruts que es reben per part d’algun exdirigent tam-
bé amb un pla de pensions. Pensem que només amb 
aquests trenta mil euros bruts segurament es podrien 
ajudar a viure més de dotze famílies durant un any.

I, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció 
amb aquesta transacció incorporada, i retirem la nos-
tra esmena.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada, per la seva intervenció. Ara és el 
torn d’Esquerra Republicana de Catalunya. Diputat 
Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, president. Per a la gent que som del Maresme, 
Caixa Laietana ha significat..., sabem la importàn-
cia que ha tingut Caixa Laietana al llarg de la histò-
ria de la nostra comarca, i atesa aquesta importància, 
entenem que bona part del que avui denunciem en 
aquesta proposta de resolució que presenta Iniciativa 
–i que nosaltres hi donarem suport en tots i cadascun 
dels seus punts–..., és aquesta història de lligam amb 
la comarca, singularment amb la ciutat de Mataró, el 
que va crear una relació de confiança amb molts dels 
clients de Caixa Laietana, que després va ser, doncs, 
trencada per males decisions en l’àmbit de la inversió 
i en l’àmbit de la comercialització de determinats pro-
ductes per diferents direccions d’aquesta entitat, no?

Les caixes d’estalvi –a diferència dels bancs, que són 
empreses privades– s’han construït a través de l’estal-
vi popular i a través de la implicació de la societat civil, 
i, per tant, no són unes empreses privades que es pu-
guin governar com vulguin els seus directius. Els 
amos no són els directius, sinó que els amos, si po-
guéssim dir-ho així, són els dipositants, són els treba-
lladors, són les entitats del territori, no? Aquí, la rela-
ció de confiança amb tots aquests –diguem-ho 
així– stakeholders de Caixa Laietana, tots els que hi 
participen, tots els que hi influeixen, a qui se’ls ha de 
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donar compte, doncs, s’ha trencat. S’ha trencat per di-
verses pràctiques. Un exemple clar són les inversions 
de risc que s’han fet per part d’aquesta entitat, sobretot 
en l’àmbit immobiliari. Hi ha molts diners, diguem-ho 
així, que podem dir que estan enterrats en plans par-
cials no desenvolupats a la comarca del Maresme i 
més enllà; i estem parlant de molts diners, és a dir, 
d’una entitat que es dedicava a comprar terrenys que 
se sabia que després serien urbanitzables, volent parti-
cipar una mica del negoci –suposem– d’aquells pro-
motors als quals deixava diners. Per què fer el negoci 
deixant diners als promotors quan un mateix pot fer 
de promotor, no? Això devien pensar. Després va ha-
ver-hi l’explosió de la bombolla immobiliària, i, per 
tant, avui hi ha desenes de diners provinents dels estal-
vis, sobretot de gent del Maresme i de Mataró, enter-
rats en aquests plans parcials no desenvolupats.

Després també hi han hagut comercialitzacions de 
productes de risc. Clar, tots aquests crèdits s’havien 
d’anar equilibrant amb una part del capital que fos ca-
pital, diguem-ho així, de nivell 1, és a dir, capital que 
fos sòlid, que pertanyés a l’entitat, i fins a l’any 2011 
les participacions preferents es comptaven com aquest 
capital al Tier 1, al core capital de les entitats. I, per tant, 
les entitats van comercialitzar –aquests sí– per sobre 
de les seves possibilitats, sense la informació neces-
sària i als inversors minoristes no adequats, les parti-
cipacions preferents. Després hi ha hagut el tema dels 
bescanvis, que ha estat un desastre sobre el desastre 
–que, per cert, en les darreres setmanes han sortit sen-
tències per part de tribunals que anul·laven els bescan-
vis, a part d’anul·lar la comercialització de participa-
cions preferents. I, per tant, doncs, la fi de la Caixa 
Laietana no ha estat una fi que faci honor a la seva his-
tòria, sinó que ha estat un absolut desastre –la fi de la 
història de la Caixa Laietana–, no?

Per tant, en aquest sentit, des d’Esquerra Republicana 
donem absolut suport a la proposta de resolució. Ente-
nem que bona part del que aquí s’expressa ho hem de 
treballar a la comissió d’investigació de caixes d’estal-
vi, i entenem que aquí cal fer tres coses. La primera és 
demanar responsabilitats, i en aquest sentit la propos-
ta de resolució implica una petició de responsabilitats, 
sobretot dels directius que van ser culpables d’aques-
tes decisions, que tenien la informació per prendre un 
altre tipus de decisions que no fossin lesives per als 
estalviadors de Caixa Laietana. En segon lloc, resca-
balament i reparació de les persones afectades. Estem 
parlant que no és un producte..., la comercialització de 
les preferents no ha afectat pocs inversors o pocs es-
talviadors –gent de classe treballadora, gent de clas-
ses populars de Mataró–, uns pocs. No, no: ha afectat 
una part molt important, un percentatge molt signifi-
catiu, de la ciutat de Mataró i també de la resta de la 
comarca, no? I, per tant, aquí hem de trobar una solu-
ció, sobretot tenint en compte que avui Caixa Laietana 
forma part de Bankia, que és una entitat que ha rebut 
diners públics a cabassos; per tant, aquí hi ha d’haver 
una oportunitat per trobar una solució. I en tercer lloc, 
preservar l’obra social, ja molt minorada, amb molts 
riscos de cara al futur; que no sabem si això es podrà 
sostenir, però en tot cas s’ha d’intentar preservar, i in-
tentar que el procés que s’obre a partir d’ara no acabi 

fent que també l’obra social, i singularment algun del 
patrimoni de l’obra social, acabi en mans de no sabem 
ben bé qui. I, per tant, per això nosaltres donarem su-
port a aquesta proposta de resolució.

I com que no ho hem fet al principi, ho farem al fi-
nal. Aprofitem per saludar els representants de les pla-
taformes d’afectats. I malauradament en aquesta crisi 
la paraula «afectats» és la que s’està fent més comuna 
–afectats per hipoteques, afectats per bancs, afectats 
pel sistema financer–, i esperem que les actuacions 
que puguem fer facin que en un futur els afectats per 
les males decisions del sistema financer siguin molts 
menys.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Diputada Romero, té vostè la paraula 
en nom del Grup Parlamentari Socialista de Catalunya.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, quan parles al final, ja s’ha dit 
gairebé tot. Ho deia el diputat Aragonès: els que som 
del Maresme, i jo que a més a més sóc de Mataró i he 
treballat uns quants anys a Caixa Laietana, conec bé 
aquesta entitat financera..., i, per tant, la mala praxi  
no s’ha fet en aquests darrers anys, sinó en molts anys. 
Hi ha hagut molts sindicats que han anat denunciant 
males praxis en molts aspectes.

I, per tant, doncs, desgraciadament arribem a aquest 
punt en què s’han afectat moltíssimes famílies –quin-
ze mil famílies– amb una estafa –perquè crec que 
podem utilitzar aquesta paraula–, havent enganyat 
aquelles persones en què és veritat que havíem anat 
generant una confiança en aquesta entitat, i és tant ai-
xí perquè a cada barri de Mataró hi havia una entitat 
financera de Caixa Laietana, a la majoria de munici-
pis del Maresme, i evidentment, doncs, també arreu 
de Catalunya. Aquesta confiança va fer que s’enga-
nyés aquestes persones venent-los un producte a canvi 
d’un altre, no?, i, per tant, moltes famílies van tenir 
aquestes participacions preferents, que després, enga-
nyant-les per una segona vegada, es van bescanviar 
per accions.

Val a dir, però, que moltes d’aquestes participacions 
preferents, en els moments que anaven mal dades, par-
ticipacions que tenien molts directius de Caixa Laie-
tana, ells les van poder resoldre venent-les just abans 
que arribessin els mals moments. No van avisar pas 
les famílies més humils, que eren estalviadors mino-
ristes i que no coneixien aquest producte, però sí que 
ho van fer els directius. Per tant, hi tenen molta res-
ponsabilitat, no només per enganyar-los i estafar-los, 
sinó perquè a més a més ells, quan van veure venir el 
llop, van poder vendre-les i com a mínim solucionar la 
seva situació personal. Per tant, és indigna, realment, 
la praxi, la mala praxi que van tenir els directius de 
Caixa Laietana en aquest àmbit, no?, i, per tant, doncs, 
en aquests moments tenim famílies que ho estan pas-
sant molt malament perquè tots els seus estalvis esta-
ven en aquest producte financer tan enganyós.
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Nosaltres no podem estar, evidentment, d’una altra 
manera que d’acord amb aquesta proposta de resolu-
ció que ens presenta Iniciativa per Catalunya Verds, 
perquè creiem que hi ha un primer element que és que 
cal reparar aquesta estafa i poder fer amb la unió de 
tots els grups parlamentaris, doncs, l’esforç perquè 
a aquestes persones se les pugui rescabalar de tots 
aquests estalvis que havien dipositat a Caixa Laietana. 
Evidentment, cal una responsabilitat clara, i en aquest 
sentit nosaltres després hem demanat unes compa-
reixences una mica en aquesta línia. I, evidentment, 
l’obra social, que en aquests moments pateix, jo crec, 
garanties de futur, que ha donat un gran servei a tota 
la comarca del Maresme, com dèiem, amb atenció a 
infants, gent gran, molt en aspectes culturals, i que és 
veritat que en aquests moments no es pot patir la pèr-
dua de tot aquest patrimoni.

Dir també que amb aquesta transacció que ha pactat 
Convergència amb Iniciativa es parla d’aquestes ges-
tions per instar els darrers directors que renunciïn a 
aquestes percepcions. Ho hem vist en alguna altra cai-
xa: a Caja Navarra es va també instar alguns dels seus 
directius, membres del consell d’administració, que 
retornessin algunes dietes, i ho van fer. I, per tant, es-
perem que com que hi ha aquesta actitud, no?, aquesta 
situació donada prèviament, doncs, que a Caixa Laie-
tana també pugui ser així i almenys es faci una mica 
–una mica– de justícia amb tantes persones enganya-
des amb aquests productes.

Per tant, el posicionament del Partit Socialista, del 
Grup Parlamentari Socialista, serà favorable.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada, per la seva intervenció. Pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular, diputat Coto, té vostè 
la paraula.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
el Partit Popular català votarà favorablement aquesta 
proposta de resolució en tots els seus punts, perquè en-
tenem que és justa –aquesta proposta de resolució que 
es presenta.

Hem vist fa dos dies com es produïa un corralito a Xi-
pre, és el tercer corralito que hem vist a la Unió Eu-
ropea en els últims anys. El primer corralito va ve-
nir a Espanya; Rodríguez Zapatero de president, any 
2009. Mentre afirmava: «Espanya té el millor siste-
ma financer del món», es comercialitzaven preferents. 
Unes preferents amb les quals passaven uns recursos, 
que eren uns drets dels dipositants, a ser capital de les 
entitats financeres, les quals estaven –moltes d’elles– 
en una situació complicada de pràctica fallida, amb 
la qual cosa se sabia que no podrien ser retornats als 
seus dipositants. Per tant, hem vist un cas flagrant 
de corralito a Espanya provocat pel senyor, entre al-
tres coses..., com a mínim amb la connivència o amb 
l’omissió del senyor Rodríguez Zapatero, del Partit 
Socialista Obrer Espanyol.

Jo imagino que quan en aquella època el Regne Unit, 
els Estats Units, Alemanya i altres països de la Unió 
Europea recapitalitzaven les entitats financeres, el se-
nyor Zapatero va dir: «No, no donaré recursos a enti-
tats financeres. El que faré és inventar-me un produc-
te financer pel qual els dipositants hagin de pagar uns 
diners a les entitats financeres que passaran a ser ca-
pital dels bancs, i amb la qual cosa no seran retornats 
als seus dipositants.» Això mateix ho hem vist amb la 
quitança a Grècia i ho hem vist ara amb el corralito a 
Xipre. Per tant, hi estem absolutament d’acord.

Senyor Josep Ibern, primer executiu de Caixa Laie-
tana: va arruïnar la caixa amb una sèrie d’operacions 
que s’han comentat anteriorment, i després passa a 
ser, com a premi, president de la fundació social de 
Caixa Laietana. Com a premi, s’autoatorga 500.000 
euros d’indemnització, així com un pla de pensions 
de 2 milions d’euros. Mentrestant, famílies arruïna-
des, una entitat financera en fallida que ha hagut de 
ser nacionalitzada junt amb altres entitats en un grup, 
en el grup del BFA –Banco Financiero y de Ahorros. 
Per tant, des del Partit Popular creiem que aquest se-
nyor, evidentment, ha de retornar els diners que ha co-
brat de forma immoral, ho ha de fer immediatament, i 
aquests diners, evidentment, com es comenta a la pro-
posta de resolució, han de servir per ajudar les mol-
tes famílies que s’han vist perjudicades per la pèssima 
gestió d’aquest subjecte, el senyor Josep Ibern.

Així mateix, posar de manifest que el Partit Popular 
des que està en el Govern, fa dos consells de minis-
tres, va prohibir la venda de preferents a les perso-
nes físiques, només podran ser agents institucionals i 
persones jurídiques els que hi podran accedir, els que 
podran disposar d’aquest tipus de producte financer, 
com és un producte financer de caràcter perpetu que 
requereix uns elevats coneixements financers. Per al-
tra banda, una de les primeres decisions que va pren-
dre el Govern d’Espanya va ser limitar els sous dels 
banquers. Mentre el senyor Zapatero acabava el seu 
any de govern a Moncloa indultant el senyor Alfredo 
Sáenz, conseller delegat del Banco Santander, la pri-
mera decisió que prenia el Govern del Partit Popular 
era limitar els sous dels dirigents dels bancs naciona-
litzats. I això mateix s’ha ampliat, i ara també fa po-
ques setmanes coneixíem com el Govern d’Espanya 
ha decidit sotmetre a decisió dels accionistes tant els 
bonus com les remuneracions dels dirigents, no sola-
ment de les entitats nacionalitzades, les quals tindran 
un límit de remuneració, sinó també a tot el conjunt 
del sistema financer.

I, en aquest sentit, destacar i posar de manifest la ne-
cessitat que les persones afectades per preferents dispo-
sin d’un arbitratge; que el Partit Popular les volem es-
coltar, tal com vam fer el passat dijous –en aquest cas, 
els afectats per les preferents de Mataró– al Parlament 
de Catalunya. Doncs, vam escoltar les seves propostes, 
les quals rebem i intentarem des de la nostra posició 
intentar arribar a una solució perquè les persones que 
tenen el seu dret de cobrar ho puguin fer.

I, en aquest sentit, doncs, destacar que nosaltres conti-
nuarem amb aquesta acció de denúncia davant aques-
tes males praxis per part de molts dirigents d’entitats 
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financeres que les han arruïnat i que inclús s’han vol-
gut lucrar dels diners que han rebut dels impostos de 
tots. Ho seguirem plantejant en el futur a la comissió 
d’investigació de les caixes d’estalvi, on el Partit Po-
pular, evidentment, serem absolutament bel·ligerants 
amb aquestes actituds absolutament immorals, les 
quals denunciem des del nostre grup parlamentari.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Finalment, per tancar el torn 
de les intervencions, el diputat Cañas té la paraula en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans. Endavant, 
diputat.

Jordi Cañas Pérez

Sí, perdone, presidente, pero... Bueno, en primer lugar, 
también saludar a los representantes de la Plataforma 
de Afectados por las Preferentes que están presentes 
aquí, en nuestra comisión.

Estaba repasando el diario de sesiones de la Comi-
sión de Economía y Finanzas de 27 de abril del 2011, 
cuando vinieron a esta comisión representantes de de-
terminadas entidades financieras, entre ellos Caixa 
d’Estalvis Laietana. En teoría tenían que venir altos 
representantes de las entidades financieras que esta-
ban entonces en procesos de fusión. ¿Se acuerdan de 
los SIP, no? ¡Qué lejos queda aquello! Y fíjese qué po-
co tiempo ha pasado, no llega ni a dos años. Y nos en-
viaron a personajes de tercera fila. Parecía entonces 
que el Parlamento de Cataluña no tenía que ser dema-
siado relevante para los miembros de los equipos di-
rectivos de esas entidades financieras, o es que a lo 
mejor sabían que tenían que ocultar muchas cosas, pe-
ro desde luego le dieron muy poca relevancia a las 
personas que enviaron a esta comisión. Yo creo que en 
aquel momento nos tuvimos que haber plantado, ha-
ber levantado y habernos negado a tamaño insulto o 
afrenta, porque el tiempo ha demostrado que era un 
insulto y una afrenta, porque aquellos que vinieron 
aquí resulta que estaban y habían quebrado sus enti-
dades financieras.

Yo tengo aquí algunas declaraciones de ese represen-
tante menor –no «menor» en responsabilidad, pero sí 
«menor» en cuanto a su responsabilidad dentro del 
equipo directivo– de Caixa Laietana, que tuvo a bien 
dedicarnos un poco de su tiempo, supongo que preo-
cupado y ocupado en cosas mucho más urgentes, co-
mo por ejemplo estafar a sus conciudadanos. Él decía 
cuáles eran los objetivos, los tres objetivos que tenía 
para su entidad –recuerdo, eh?: abril de 2011. «El pri-
mer objetivo es plantear dar la máxima seguridad a 
los depósitos de los clientes.» Repito: el primer objeti-
vo era «dar la máxima seguridad a los depósitos de los 
clientes»; el segundo, «preservar al máximo los pues-
tos de trabajo de los empleados»; el tercero, «conser-
var la personalidad de la caja», y el cuarto, «mantener 
la obra social como beneficiaria de los dividendos que 
genera la entidad». Como podemos comprobar, los ob-
jetivos no se han cumplido.

¿Podríamos ya por ello acusar de negligente a este 
equipo directivo? Porque estamos hablando de esta ca-
ja, podríamos hablar del conjunto, pero bueno, el equi-
po directivo que nos ocupa. Por supuesto. Pero es que 
claro, no solo fue negligente en eso, en el cumplimiento 
de unos objetivos, sino que era partícipe de una estafa, de 
una doble estafa, y cuando a una estafa sumamos otra 
estafa, podemos perfectamente resumirla en un robo: 
equipos directivos que robaron los ahorros de sus de-
positantes.

Decía el señor Aragonès, un poco también en esa re-
tórica ya un poco gastada y un poco rancia: «las cajas 
de ahorro catalanas», «el modelo catalán de cajas, sus 
objetivos», «nacidas de la sociedad civil»... Mentira: 
las cajas de ahorro han estado al servicio siempre de 
unas élites locales –de unas élites locales–, de una al-
ta burguesía. Las pequeñas cajas me refiero, las gran-
des se han ido modernizando. Por suerte nos queda 
«la Caixa», que siempre se escapó del control político. 
Era la única caja que no permitía que ningún presiden-
te de la Generalitat entrara en el despacho del director 
general, por suerte, y así se salvó. Las otras llegaron a 
tener hasta ministros del Gobierno –recordemos, ¿no?, 
Narcís Serra. Bueno, pues, las élites locales, élites lo-
cales económicas que sí que aprovechaban el ahorro 
de sus conciudadanos, sí, pero para sus negocios.

Aquí decimos: «La supervisión...» Siempre la culpa es 
Madrid. Sí, sí, sí: la culpa también es de Madrid, mu-
chísima culpa de Madrid; el Madrid político, muchí-
simo. ¿Aquí? «Ah, no, nosotros no; no teníamos nada 
que hacer desde la Generalitat.» No, no, ni desde el 
nombramiento de los equipos directivos. Un día voy 
a hacer un árbol genealógico, hombre, de los equipos 
directivos de las entidades de ahorro catalanas. Po-
dríamos ampliarlo, ¿eh?, y ver quién era quién. Y –¡oh, 
sorpresa!– veremos quién es quién. Y lo veríamos. Es 
un reto –me lo voy a proponer, hacerlo–: trazar la ge-
nealogía de la inmoralidad. 

Por lo tanto, sí que es una quiebra del principio de 
confianza, es una quiebra de un modelo de cajas, pe-
ro ya estaba quebrado, porque había sido instrumenta-
lizado. Y simplemente la burbuja inmobiliaria lo que 
hizo fue el corolario de una forma de entender cómo 
se gestionaban entidades financieras, en teoría sin áni-
mo de lucro. De los depositantes, ¿eh? De los equipos 
directivos, sí: con gran ánimo de lucro, y se han lu-
crado.

Y estamos aquí con –repito– una estafa, más una esta-
fa, igual a un robo. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha castiga-
do eso? No, se ha premiado. De una forma inaudita en 
el mundo, a equipos directivos que han quebrado cajas 
de ahorro en nuestro país se les ha premiado. No se 
les ha castigado: se les ha premiado. Yo recuerdo tam-
bién esa comisión, la desvergüenza de los representan-
tes de las entidades que decían que un mes antes se 
habían doblado el sueldo porque ellos lo valían. ¿O no 
se acuerdan ustedes? Yo también recuerdo el silencio 
cómplice de muchos de los que estamos aquí. Y las 
transcripciones las tengo, ¿eh?, son visibles hasta los 
vídeos. Equipos directivos que se habían doblado el 
sueldo, aumentado las indemnizaciones, semanas an-
tes de los procesos de fusión.
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Acabo, presidente. Yo es que creo que esto es relevan-
te, porque, si no, aquí parece que algunos se están en-
juagando las responsabilidades. Ya le dije el otro día 
en la reunión que tuvimos con los aquí presentes que 
tampoco era cuestión de poner el retrovisor, pero tam-
poco era cuestión de que ahora todo el mundo es bue-
no aquí. Todo el mundo no hizo bien su trabajo, y to-
do el mundo hace un año y pico, algunos de aquí, en 
esta comisión, donde también vinieron afectados por 
las participaciones preferentes, votaron en contra de 
una propuesta que presentó Ciutadans. ¿O tampoco se 
acuerdan? Porque yo sí que me acuerdo. Coño, estaba 
yo, fui quien la propuso. Estaba un poco más arriba, 
eso sí, los tenía detrás.

En resumen, a mí lo que me gustaría es que se castiga-
se a los responsables; que se hubiese actuado directa-
mente desde la acción política, y si no desde la acción 
judicial; que los equipos directivos que hoy han dejado 
una caja de ahorros en quiebra, hubieran estafado y ro-
bado a sus clientes, estuvieran en prisión; y, sobre todo, 
que el Estado, como actual propietario de esta caja, a 
través de su nacionalización o estatalización –«nacio-
nalización» no, porque no está al servicio de la nación, 
está al servicio de algunos–, devuelva los ahorros a los 
ciudadanos estafados, todos los ahorros a los ciuda-
danos estafados, y se castigue a los estafadores. ¿Esta 
moción va en esa línea? Sí, más o menos. Es un poco 
así también –como siempre– políticamente correcto, 
por eso recibirá el voto unánime de todos los aquí pre-
sentes. Yo cuando hay..., está tanta unanimidad, siem-
pre pienso en el verdadero valor de lo que se aprue-
ba, pero, bueno, más allá de eso el mensaje es positivo.

Espero, por favor –sí, ya acabo, presidente, de verdad, 
esta vez sí, este último párrafo–, que se inicien los tra-
bajos de la comisión de investigación de las cajas de 
ahorros, donde..., ahí sí que veremos cuál es la verda-
dera voluntad política de aquellos que votan ese tipo 
de mociones ahora, cuando empecemos a pedir com-
parecencias, información y documentación al respecto, 
y sobre todo responsabilidades a los equipos directivos. 
Y que no blinden esa comisión de investigación para 
que algunos no vengan, no cuenten y no digan, y sobre 
todo no podamos hurgar en una información que, por 
cierto –y ahora sí que acabo–, el otro día nos dijeron: 
que algunos –esas élites extractivas locales– conocían 
la estafa y vendieron sus participaciones antes de que la 
cosa quebrase. Ellos sí que se sentaron en la silla, no se 
quedaron fuera en el juego de la silla del robo.

Gracias, presidente.

El president

Diputat, només pel seu govern, quan aquest diputat... 
(Veus de fons.) Només dir-li que el grup proposant, 
fins i tot pronunciant-se sobre les esmenes, ha em-
prat sis minuts, cinquanta-tres segons, i vostè, diputat, 
malgrat que era interessant el que ens deia, vuit mi-
nuts, vint-i-tres segons. Només perquè...

Jordi Cañas Pérez

No, no, presidente, pero le prometo que la próxima, 
dos minutos menos, y así compensaré.

El president

A veure si és veritat.

Jordi Cañas Pérez

De verdad.

El president

Té el temps que necessiti, però jo els prego, quan els 
demano..., creguin que quan jo els demano «vagin 
acabant», és que amb escreix han intervingut molt 
més del temps. Gràcies.

Votarem aquesta proposta.

Vots a favor?

Unanimitat.

Proposta de resolució
sobre la crisi econòmica i financera 
i el finançament de Catalunya 
(tram. 250-00061/10)

Passem al punt 4 del vell ordre del dia, que seria el punt 
7 del nou ordre del dia, i que a més és el darrer punt de 
les propostes de resolució. (Veus de fons.) És el darrer 
punt de les propostes de resolució –recordin que hem 
votat la cinquena amb la primera. És el darrer punt, 
després vénen les compareixences. I aquesta és una 
proposta de resolució del Grup Parlamentari Popular 
de Catalunya sobre la crisi econòmica i financera i el 
finançament de Catalunya. El diputat Santi Rodríguez 
té la paraula. Endavant, diputat, per a la seva presen-
tació.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Intentaré, i estic convençut 
que ho seré..., breu en la defensa d’aquesta proposta de 
resolució –entre d’altres coses, perquè tampoc no tinc 
gaire veu per allargar-me massa.

En primer lloc, recordar que tenim un marc econò-
mic, social i polític al davant. Crec que amb relació 
al marc econòmic i social, tot i que sí que val la pena 
estendre-s’hi, tots plegats en som prou conscients. Pe-
rò també hi ha un determinat marc polític que des dels 
darrers mesos ens està voltant, eh? –pel cap de tots 
plegats. I, en aquest sentit, si m’ho permeten, a títol 
d’enumeració, una sèrie de circumstàncies –que segu-
rament vostès pensaran que són subjectives, però que 
nosaltres creiem necessari relatar.

En primer lloc, una dolenta estratègia de negociació 
per part del Govern de la Generalitat amb relació a un 
tema que havia estat cabdal en la campanya electoral 
del 2010 i en la legislatura anterior, com va ser el pacte 
fiscal; després, una manifestació promoguda pel Go-
vern, però també mal interpretada pel mateix Govern; 
una legislatura –fruit d’aquestes circumstàncies– avor-
tada abans d’arribar a la meitat –un any i mig, quan 
les legislatures són de quatre anys–; una promesa frus-
trada d’un determinat paradís; un fracàs electoral –ai-
xò sí, excepcional, però fracàs electoral–, i després del 
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fracàs electoral, l’obstinació en l’error. I jo hi afegiria 
encara una altra realitat, perquè jo crec que ha estat 
planant en tota la sessió d’aquesta comissió durant el 
dia d’avui –i, en aquest sentit, miri, coincidim perfec-
tament en allò que deia en una rèplica la senyora Ro-
mero, del Partit Socialista–: que no es poden donar les 
culpes de tot a l’Estat; i, en aquest sentit, hem d’avalar 
absolutament aquesta afirmació. I, simplement, refe-
rir-nos, com a recordatori, a l’informe de la Sindicatu-
ra de Comptes que ha fet públic aquesta mateixa set-
mana amb relació al Compte general de la Generalitat 
de Catalunya de l’any 2010, en el qual es posa en evi-
dència que l’endeutament –o els compromisos de pa-
gament– de la Generalitat de Catalunya –hi insisteixo, 
el 2010– ascendeix a 79.000 milions d’euros, i és un 
endeutament que durarà fins a l’any 2108.

Per tant, segurament aquestes xifres –hi insisteixo, en 
el marc de l’any 2010, per tant, després de set anys 
d’un determinat govern, amb les responsabilitats de 
govern dels partits que hi van estar en aquell moment– 
són les que expliquen la situació en la qual estem vi-
vint a dia d’avui. I que alguns s’entesten a culpabilit-
zar l’Estat, a culpabilitzar Espanya de tots els mals 
que pateix Catalunya, i en canvi obliden o ignoren les 
responsabilitats que fins i tot alguns d’ells mateixos 
van tenir en aquest deute que en aquest moment ar-
rosseguem els catalans –no només la Generalitat, sinó 
que arrosseguem els catalans.

Aquest marc polític, també econòmic i social, ens por-
ta a una nova legislatura, ens porta a un nou govern de 
la Generalitat, amb uns nous socis i amb unes noves 
prioritats. I ara, pel que sembla, les prioritats són –i 
així ho veiem en els plens del Parlament– el debat so-
bre la sobirania, el debat sobre el dret a decidir, i, en 
canvi, des del Grup Parlamentari del Partit Popular 
creiem que en aquest moment les prioritats són unes 
altres de molt diferents, no? Són, precisament, els pro-
blemes que pateixen els ciutadans de Catalunya, però 
també són els problemes que pateixen els proveïdors 
de la Generalitat de Catalunya, o els problemes són 
les entitats del tercer sector que no cobren, les farmà-
cies que no cobren, i totes aquelles persones, empreses 
i entitats que en aquest moment, doncs, es troben en 
una situació que no poden fer front a les seves obli-
gacions perquè el seu principal client, la Generalitat 
de Catalunya, no pot respondre –segurament per tot 
el marc que he explicat anteriorment– a les seves obli-
gacions.

En aquest sentit, i per atendre aquestes prioritats –que 
són les que des del nostre grup estem convençuts que 
hau rien de prevaldre en aquest moment–, així que els 
grups fonamentalment de Convergència i Unió i Es-
querra Republicana van intentar –i ho van fer, perquè 
així tenen majoria a la Junta de Portaveus del Parla-
ment– prioritzar el debat sobre la sobirania de Cata-
lunya, sobre el dret a decidir –després s’hi va afegir 
també el Partit Socialista–, doncs, al Partit Popular 
hem intentat que en el Ple del Parlament de Catalu-
nya es parli d’allò que pateixen els ciutadans de Ca-
talunya: de la crisi econòmica i dels efectes de la crisi 
econòmica sobre els ciutadans de Catalunya, i que in-
tentéssim entre tots buscar quines eren no sé si les so-

lucions, perquè segurament les solucions..., segur que 
les solucions no depenen únicament i exclusivament 
de la Generalitat de Catalunya, però sí que veiéssim 
com podíem contribuir a intentar solucionar els pro-
blemes que pateixen els ciutadans, i d’aquesta manera 
també ajudar a generar llocs de treball.

Però després, sense cap mena de dubte, hi ha un al-
tre debat que considerem important i essencial afron-
tar en aquest moment, que és el debat del model de 
finançament de la Generalitat de Catalunya. I des del 
moment en què el Govern de la Generalitat renuncia 
a la negociació sobre el model de finançament per-
què sent frustrades les seves aspiracions de pacte fis-
cal, mentrestant en el conjunt d’Espanya hi ha el debat 
sobre el model de finançament que s’haurà de revisar 
durant l’any 2013 o 2014 per aplicar-se d’ara en enda-
vant. Sense anar més lluny, casualment, demà hi ha un 
consell de política fiscal i financera en el qual una de 
les qüestions que hi haurà sobre la taula és la creació 
d’una comissió per tal de debatre el model de finança-
ment autonòmic en el futur, i que haurà de substituir el 
model actual. I creiem que el que no podem fer és que, 
estant en la situació que estem, des del Govern de la 
Generalitat, doncs, s’assisteixi d’una forma certament 
impassible a aquest debat. Creiem que cal participar 
d’aquest debat, creiem que cal portar una proposta 
catalana en aquest debat, però també creiem que cal 
portar una proposta assenyada –i aquesta és la paraula 
que jo crec clau de tot– al debat del finançament.

I precisament per això el nostre grup vam presentar 
–com veig que el president em mira, acabaré i conclou-
ré la meva intervenció–..., perquè entenem que aques-
tes són les dues principals prioritats que en aquests 
moments tenen els ciutadans de Catalunya i té la so-
cietat catalana, vam intentar que en el Ple del Parla-
ment es debatés sobre la crisi i els seus efectes, i vam 
intentar que en el Ple del Parlament es debatés sobre 
la negocia ció del futur model de finançament de la 
Generalitat de Catalunya. Això ho vam intentar per 
tres vegades. Específicament l’aliança Convergència i 
Unió - Esquerra Republicana va impedir que aquest 
debat es fes en el Ple del Parlament –la prioritat era 
la sobirania, la prioritat era el dret a decidir–, i per 
aquest motiu aquesta proposta de resolució que anava 
adreçada a veure’s en el Parlament de Catalunya avui 
es veu en aquesta comissió i la sotmetem a la seva 
consideració.

Gràcies per la seva benevolència, president.

El president

Gràcies, diputat. És el torn d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Diputat Aragonès, té vostè la paraula.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, senyor president. En primer lloc, desitjar al 
diputat del PP que es millori del refredat, que el ne-
cessitem en plena forma, eh? (Veus de fons.) Bé, doncs, 
deu ser que no ha viatjat a Madrid, no? Està refredat 
de Catalunya. Passa també això aquí, evidentment, 
com a tot arreu.
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Bé, nosaltres entenem que en el Parlament de Cata-
lunya es parla de tot i que precisament per això exis-
teix el Parlament, perquè les diferents forces políti-
ques facin les seves propostes, les contraposem, i al 
final, doncs, la majoria –després del debat i que totes 
les opinions s’hagin pogut posar sobre la taula, i les 
diferents propostes– pugui decidir.

Nosaltres en el que no estem d’acord és a dir que l’al-
ternativa a l’exercici del dret a decidir és un nou sis-
tema de finançament, perquè estem parlant de coses 
diferents. És a dir, si hi ha avui una majoria d’aques-
ta cambra, que representa una majoria dels votants de 
les eleccions al Parlament de Catalunya –per tant, una 
majoria dels ciutadans–, que vol exercir d’una mane-
ra o altra, per votar una cosa o per votar-ne una altra, 
però vol exercir el dret a decidir en el sentit de poder 
fer un referèndum de consultar la ciutadania sobre si 
Catalunya ha de ser un estat independent o no, si han 
arribat a aquesta conclusió una majoria de catalans, és 
a dir, això no es tapa amb un nou sistema de finança-
ment, no? Per tant, aquesta és una qüestió important 
que es va voler debatre al Ple, en què es van posar so-
bre la taula propostes no de Convergència i Unió, no 
d’Esquerra Republicana només, sinó també d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, de la Candi-
datura d’Unitat Popular. Per tant, aquell debat que hi 
havia en el Ple era sobre aquestes propostes del camí 
cap a aquesta consulta, cap a aquest referèndum i qui-
nes eren les opinions.

Però vostès ens van sortir amb una proposta de tot un 
calendari de coses a fer a la legislatura –que podem 
estar-hi d’acord, podem estar-hi en contra– i d’un te-
ma que és el finançament autonòmic, que entenem que 
no són camins alternatius i entenem que no es poden 
contraposar. Perquè si avui hem arribat a aquesta si-
tuació en què hi ha una majoria de la ciutadania de 
Catalunya que vol exercir aquest dret a decidir, el Par-
tit Popular potser també s’hauria de preguntar quina 
responsabilitat ha tingut perquè els independentistes..., 
fa deu anys érem minoritaris, i avui aquesta proposta 
de fer un referèndum és majoritària en aquesta cam-
bra. Potser s’ho podrien preguntar, i potser haurien 
vist que, si haguessin actuat d’una altra manera, els 
independentistes avui no estaríem, en els temes que 
defensàvem en solitari..., avui estiguessin al centre de 
l’agenda política. Per tant, també els convidaríem a re-
visar la seva responsabilitat, no?

Vostès formulen tot un seguit de propostes en l’àmbit 
de la sortida de la crisi per tal que no parlem del dret 
a decidir. Però, clar, si entrem en cada una de les pro-
postes, què podem decidir sobre cadascun d’aquests 
àmbits? En alguns més, en d’altres menys, en d’al-
tres només podem executar. Està fortament condicio-
nat pel poder polític, per les competències que tenim. 
I, per tant, per això els independentistes, ben legítima-
ment, defensem que volem tenir totes les competènci-
es per poder-ho decidir com fan els estats del nostre 
entorn, que no ho poden decidir tot perquè hi ha coses 
compartides amb la Unió Europea, però poder deci-
dir –poder decidir– sobre millorar l’accés del finança-
ment, suport a l’activitat emprenedora, tots els temes 

d’ocupació, la simplificació de l’Administració, la po-
lítica de formació dels treballadors, la política indus-
trial, no? Per tant, nosaltres, en aquest sentit, entenem 
que com que vostès ho plantegen per dir que no par-
lem de l’altra cosa, doncs, miri, nosaltres no hi podem 
donar suport.

I després, quan parlen del nou model de finançament, 
bé, nosaltres esperem que quan es plantegi aquest nou 
model de finançament Catalunya hagi fet el referèn-
dum i l’hàgim guanyat els que defensem el sí, i, per 
tant, no hàgim de parlar de finançament autonòmic, 
no? Però, clar, és que vostès això que plantegen, o l’es-
perit que intenten dir ara que plantegen darrere d’a-
quest model de finançament –que de totes maneres és 
absolutament insuficient i no cobreix el que va deter-
minar la comissió d’estudis sobre el finançament de la 
passada legislatura en aquest Parlament–, quan vostès 
plantegen això, entren una mica en contradicció amb 
la política respecte al finançament autonòmic que ha 
portat a terme el Partit Popular en els darrers anys, 
dificultant que la Generalitat pugui crear tributs pro-
pis –després diuen que els posen perquè no se’n pu-
guin fer, però després els posen per poder-los cobrar 
vostès–, fent un repartiment injust del sostre de dèficit 
–que diuen que ara corregiran, però que, en tot cas, de 
moment encara no s’ha concretat, i que portem, doncs, 
una acumulació d’injustícies molt important–, i pre-
nent una sèrie de decisions que entenem que no aju-
den, i que fins i tot per als qui defensen que Catalunya 
segueixi formant part de l’Estat espanyol, no els aju-
den a generar un consens a dins de Catalunya a favor 
de vostès. Per tant, si vostès fossin uns espanyolistes 
amb bona estratègia, haurien tingut una altra actitud 
absolutament diferent. Res, des d’Esquerra Republi-
cana els animem a continuar així, perquè el que fan 
és ajudar els independentistes a carregar-nos de raons 
per poder guanyar el referèndum.

Per això, ens veurem obligats a votar en contra de la 
seva proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat, per la seva intervenció. 
És el torn del Grup Parlamentari dels Socialistes cata-
lans. Diputada Romero, endavant.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, nosaltres creiem que hi ha una 
part d’aquesta proposta de resolució que és oportu-
na, perquè és veritat que vivim una situació de crisi 
important, i probablement coincidim que un dels te-
mes que probablement hauria d’haver estat prioritat 
en el debat en els plenaris del Parlament, doncs..., ha 
estat, evidentment, tota la crisi que vivim, l’augment 
de l’ocupació i –per desgràcia– la feblesa de la nostra 
indústria, que està provocant el tancament de moltes 
empreses, i, per tant, més atur, no?

Jo crec, o creiem nosaltres, que és veritat que el Grup 
–per exemple– d’Esquerra Republicana diu: «Escolti, 
nosaltres és que busquem una altra fita, un altre ob-
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jectiu.» I està molt bé, i el respectem, però també cre-
iem que mentre això no passa, doncs, cal que el Govern 
de la Generalitat actuï, no es quedin aturats pendents 
del que passarà en un futur. I, per tant, nosaltres creiem 
que és convenient que puguem fer aquest debat i pu-
guem entrar a parlar d’aquestes polítiques.

Per tant, votaríem a favor del primer punt d’aquesta 
proposta de resolució, i, per altra banda, doncs, vota-
ríem en contra del punt 2, perquè ens sembla que fa 
molt pocs mesos vam aprovar un pacte fiscal, i, per 
tant, el que creiem que ha de fer el Govern de la Gene-
ralitat és defensar davant del Govern de l’Estat aquest 
pacte que es va aprovar en aquest Parlament. I, en tot 
cas, el dia que passi el que sigui, doncs, ja ho deci-
direm, però creiem que en aquests moments hi ha un 
compromís, té un compromís el Govern de defensar 
aquest pacte fiscal, igual que el té de començar a te-
nir respostes amb les polítiques que es plantegen en el 
punt 1, bàsicament de reactivació econòmica.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada, per la seva intervenció. Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa: di-
putat Vendrell? (Pausa.) Endavant.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, president. En fi, el senyor Rodríguez plante-
java com una oposició de termes, no? És a dir: els de-
bats sobre la situació econòmica, o es planteja el repte 
del dret a decidir. Per nosaltres, Catalunya en aquests 
moments té dos reptes. Un, fonamental –ho compar-
tim, perquè afecta la vida quotidiana de centenars de 
milers, de milions de persones–, que és la crisi eco-
nòmica i social en què estem en aquests moments, i 
a la qual no es veu sortida amb les actuals polítiques, 
i també el repte del dret a decidir, que per nosaltres 
també és molt important. I una cosa està lligada amb 
l’altra, i, per tant, creiem que és un error contrapo-
sar-ho, no?

Sí, evidentment, ens preocupa la situació. Ens preo-
cupa la situació de creixement de la pobresa, de crei-
xement de l’exclusió social, de degradació de l’estat 
del benestar. Però segurament el Grup del Partit Po-
pular en la seva anàlisi s’oblida voluntàriament d’al-
gunes coses: s’oblida de la política europea absoluta-
ment nefasta, que és el marc en què actualment ens 
movem; s’oblida de la política del Govern de l’Estat, 
que ha contribuït a la situació absolutament negativa 
en què estem en aquests moments –mai s’havia pro-
duït un creixement tan ràpid i continuat de l’atur com 
en aquest darrer any. I, evidentment, nosaltres també 
rebutgem la política que ha fet el Govern de la Gene-
ralitat, perquè pensem que ha contribuït a fer més pro-
funda encara la crisi econòmica i la recessió en què 
estem vivint. Brussel·les, Madrid, el Govern de la Ge-
neralitat, han compartit aquesta política de l’austeritat 
destructiva. I el Govern de l’Estat, a més, ha contribuït 
a la difícil situació de les finances de Catalunya, amb 
un dèficit fiscal estructural que existeix, amb la man-

ca de pagament dels compromisos adquirits de l’Estat 
amb la Generalitat –disposició addicional tercera–, et-
cètera. És a dir, jo crec que caldria qüestionar-nos el 
marc del conjunt d’aquestes polítiques. Evidentment, 
això ho farem nosaltres; el Partit Popular no ho fa per-
què no ho comparteix, lògicament.

Hi ha una cosa que em sembla positiva i que sí que 
compartim, que és la necessitat que es produeixi al 
Parlament un debat sobre la situació econòmica i les 
seves alternatives. Miri, atès que la cimera finalment 
famosa de dissabte passat el president la va desconvo-
car, jo crec que el més raonable, el més oportú, el for-
mat més lògic en democràcia, seria també que el Par-
lament de Catalunya debatés sobre aquesta qüestió, 
que els grups parlamentaris poguessin aportar les di-
ferents resolucions, que veiéssim els marcs d’acord o 
desacord que hi ha sobre les alternatives a la sortida 
de la crisi. Perquè jo crec que el que és evident, el que 
posen en evidència tant la situació financera de la Ge-
neralitat com la situació social i econòmica del país, 
és que hem arribat al límit, que hem arribat al final 
d’unes polítiques que han estat fracassades i que no te-
nen perspectiva, i, per tant, cal replantejar-se quina és 
l’estratègia. Cal que veiem quina és l’estratègia per 
sortir de la situació tan delicada en què ens trobem.

Jo crec que el Partit Popular hauria fet bé en aquest 
primer punt de deixar-ho aquí. Legítimament, han 
plantejat tot un seguit de qüestions, un seguit de te-
mes –legítimament. És lògic que nosaltres algunes les 
podem compartir més, altres segurament no les com-
partim tant, altres exigirien un debat molt més apro-
fundit, i altres, escolti, potser no van en l’esperit. Són 
coses que hauríem de debatre en aquest debat parla-
mentari que caldria fer; en definitiva, potser no en una 
proposta de resolució. Però, en definitiva, el que cre-
iem necessari és realitzar aquest debat.

I sobre el segon punt –sobre el segon punt–, jo crec que 
aquesta proposta hauria estat interessant que el Partit 
Popular l’hagués fet uns anys enrere, en el moment que 
debatíem l’anterior model de finançament autonòmic. 
En lloc de tenir un posicionament més aviat negatiu i 
obstruccionista amb relació a aquell model de finança-
ment, hauria estat interessant que ho haguessin plan-
tejat en aquell moment. Jo crec que ara està fora de la 
realitat i de la voluntat del país, tant perquè estem en 
el procés a favor del dret a decidir, però també molt 
especialment perquè el 25 de juliol, majoritàriament, 
vam aprovar al Parlament de Catalunya –el nostre grup 
va aprovar– una proposta de pacte fiscal en què jo crec 
que hi ha un element fonamental en el qual nosaltres no 
podem retrocedir, no podem fer passes enrere.

Vostès plantegen que el nou model de finançament ha 
d’estar dins del règim comú de la LOFCA. Jo crec que 
nosaltres, que el país, ha superat això. Jo crec que la 
lògica ja no és aquesta; que Catalunya, en definitiva, el 
que ha de cercar és una relació, un model de relació, a 
partir de la seva voluntat de decidir diferent amb l’Es-
tat; que ha de parlar de tu a tu amb l’Estat, i que els 
marcs autonòmics de «cafè per a tothom» o els marcs 
de finançament dins el règim comú de la LOFCA ja no 
satisfan, ja no serveixen com a marc per resoldre els 
problemes que en aquests moments té Catalunya. Se-
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gurament fa dos, tres, quatre anys, miri, doncs, una 
aportació interessant al debat que hauríem pogut de-
batre; ara creiem que això està fora de les legítimes as-
piracions de la societat catalana, i almenys d’allò que 
el nostre grup pensa, no?

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat, per la seva intervenció. Ara 
és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Dipu-
tat Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidente. Esta es una moción..., propuesta 
de resolución, perdón. Bueno, ya lo decía bien, «una 
moción»: es que, claro, parece una moción del Pleno. 
Es una propuesta de resolución, digamos, generosa, 
amplia, ambiciosa, casi global, casi parece un progra-
ma electoral. ¿Es el espacio de debate esta comisión? 
Bueno, puede ser. Lo que pasa es que, claro, sería ne-
cesaria una propuesta de resolución de cada uno de los 
puntos, porque es muy complejo, muy diverso, muy 
amplio –aunque está dentro de un contexto global que 
es el económico.

Intentando sintetizar, respecto al punto número 1, vota-
remos a favor. ¿Por qué? Pues, que cuando se les pre-
gunta a los catalanes cuáles son sus principales pro-
blemas, inquietudes, preocupaciones, nos lo dicen, y 
la primera es el desempleo, la precariedad laboral; la 
segunda es la política –¡ojo!–, y la tercera es el funcio-
namiento de la economía. En un cuarto lugar –y desde 
luego, dopado por los medios de comunicación afines 
al régimen–, las relaciones Cataluña y España, y, en el 
quinto, la financiación de Cataluña. Temas que segu-
ramente en un espacio social limpio de manipulación, 
pues, probablemente ocuparían los últimos lugares. 
¿Por qué? Pues porque simplemente las prioridades de 
la política son las inversas. Es utilizar un legítimo de-
bate acerca de los modelos de financiación, de los re-
cursos que disponen el conjunto de administraciones 
públicas, e instrumentalizarlo para generar espacios 
de impunidad respecto a las obligaciones y responsa-
bilidades, en este caso, de la Generalitat de Cataluña. 
Y como las principales prioridades de los ciudadanos y 
los problemas son el desempleo, la política y el fun-
cionamiento económico, un debate sobre la situación 
económica de nuestra comunidad creo que es perti-
nente. Un debate general de la economía, la situación 
financiera, es pertinente.

Lamentamos también la decisión final del presidente 
de la Generalitat de suspender la cumbre. Probable-
mente si la hubiera llamado «jornadas de trabajo», 
pues, hubiera habido menos problemas, pero lamen-
tamos la suspensión de este encuentro, porque hubie-
ra sido interesante si la voluntad hubiera sido poner 
en común, intentar llegar a acuerdos conjuntos para 
afrontar la delicada –por no decir «dramática»– situa-
ción que vive nuestra comunidad. Pero ese no era el 
objetivo, el objetivo era otra cosa, era la foto. Ya la hi-
zo Homs. Bien, un poco más reducida, pero...

Por lo tanto, votaremos a favor de este primer punto.

Respecto al segundo. ¿Que es necesaria una reforma del 
modelo de financiación? Bueno, es que está en la ley; 
de hecho, se tiene que empezar a debatir este año, no es 
ninguna novedad. Sorprende que el Partido Popular 
adopte conceptos como «financiación singular». Noso-
tros defendemos un modelo de financiación que dé res-
puesta al conjunto de necesidades del conjunto de co-
munidades autónomas en la línea de un modelo de 
financiación federal, como por ejemplo el alemán. No 
creemos en la singularidad, creemos en un modelo 
de financiación del conjunto de administraciones pú-
blicas que dé respuesta a las necesidades de recursos 
públicos financieros en función de sus competencias. 
Eso es un estado, lo otro es el carlismo, neocarlismo, 
la singularidad. Y el neocarlismo ya de nota, de traca, 
de aquellos que se llaman «de izquierdas» que defien-
den que quien más paga, más derechos tiene, cosa in-
audita –y que creo que ni siquiera en el Congreso de 
los Diputados esto podrían defender. Y que algunos se 
levantarían de la tumba si los escucharan ahora, ¿eh? 
Saldrían de la tumba y saldrían, vamos, horrorizados, 
por no decir otras cosas. A lo mejor harían otras co-
sas, a algunos los enviarían a sitios gélidos. Pero, de 
cualquier de manera, ¿necesidad de un modelo de fi-
nanciación adecuado? Sí. ¿Que dote de más recursos? 
Sí. ¿Por qué? Porque este modelo ha desvelado sus in-
eficiencias. ¿Corregibles? Por supuesto. (Pausa.) Aca-
bo con la paciencia de la vicepresidenta de la Mesa de 
la Comisión de Economía. Perdón, perdón.

Es un debate interesante y necesario. Y simplemente 
recordarle a la representante del Partit dels Socialistes 
que yo quizás me perdí parte de la anterior legislatu-
ra, porque que yo sepa, ustedes no votaron la totalidad 
del mode lo de financiación propuesto por Convergència. 
Creo que no fue así, pero quizá usted sepa más que yo 
–creo que no fue así. Instar al Partido Popular a que sea 
capaz de promover un modelo de financiación de las co-
munidades autónomas que dé respuesta a la problemá-
tica y que avance hacia un modelo realmente eficiente 
–yo desde aquí les invito–; que no hablen de singulari-
dades, sino que hablen de modelos perfectamente equi-
parables que den respuesta a necesidades de los ciuda-
danos, y no a reclamaciones espurias territoriales que 
nada tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, 
sino con algunos que quieren utilizar esos recursos para 
otras cosas, que son el avance de la independencia. Mu-
cho cuidado. Y les digo a ustedes: mucho cuidado con 
lo que ustedes proponen a aquellos que no quieren un 
mejor modelo de financiación, sino lo que quieren es la 
independencia fiscal, previa a la independencia política.

El president

Gràcies, diputat. Hi havia tota l’expectativa per veure 
si vostè era capaç de retallar aquells dos minuts que 
ens havia promès. Només n’ha utilitzat cinc, cinquan-
ta-tres. (Veus de fons.) Suposo que vostè tenia pensat 
intervenir-ne set, cinquanta-tres. (Pausa.) Ja ens ho 
pensàvem. Gràcies.

Ara té el torn el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, la diputada Maria Senserrich.
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Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. D’entrada, els avancem que el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió votarem 
en contra de la proposta de resolució, i els motius que 
ens hi han portat són diversos.

D’entrada, perquè ens proposen una sèrie de mesures 
que –a diferència del diputat Cañas, que deia que eren 
molt explícites– creiem que són poc concretes i que 
parteixen del desconeixement, ja que plantegen coses 
genèriques partint de zero, quan, de fet, el Govern de 
la Generalitat ja està duent a terme mesures; malau-
radament, no totes aquelles que voldríem segurament 
–per la falta de recursos, però també per la manca 
de capacitat de decidir de polítiques que no estan en 
competència nostra.

Per exemple, coses que s’estan duent a terme. El pro-
grama «Invest in Catalonia», on es treballa activament 
per a la captació d’inversions estrangeres i també dins 
del mateix país. També s’estan fent esforços no només 
de creació i de captació, sinó de manteniment, com és 
el cas ja conegut de Nissan. També tenim el model de 
formació professional que vostès esmenten en aquesta 
proposta, des del Departament d’Ensenyament és una 
de les prioritats i des de la legislatura passada ja es 
va apostar pel model dual. Tenim també el foment de 
l’emprenedoria, amb «Catalunya emprèn», un projec-
te que ja coneixen, que ja se’ls ha presentat i se’ls ha 
explicat a la Comissió d’Empresa. O el SOC, que dins 
de la nova proposta organitzativa s’està duent a terme 
el procés per convertir-lo en un regulador del sector 
d’intermediació laboral. O també dir-los que, des del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió al Con-
grés, hi ha una proposició de llei de suport als empre-
nedors on nosaltres defensem clarament que hi hagi 
beneficis fiscals per a aquelles persones que ajudin els 
emprenedors.

Podria continuar així dient molts exemples, però el 
temps és breu i el president ho agrairia i tot vostès ho 
agrairan, però no voldria descuidar el segon punt de la 
proposta. Aquí em sap greu arribar a la conclusió que 
el Partit Popular arriba tard, no? Sàpiguen que la le-
gislatura passada es va constituir una comissió que era 
per discutir el model de finançament, que sabíem que 
aquest any, el 2013, hi havia, doncs, la finalització de 
l’antic model. És per això que, a més a més, al Ple del 
Parlament es va aprovar una proposta, una resolució, 
el 25 de juny, que era la del pacte fiscal. I aquí m’in-
corporo a les felicitacions al Partit Socialista, no sabí-
em que hi estaven a favor. Per tant, benvinguts, mai és 
tard per apuntar-se als nous projectes. (Veus de fons.) 
Ja ho sap.

Per tant, en aquest punt..., per nosaltres és insuficient i 
extemporani perquè no s’escau en els temps que estem, 
perquè la gent ja ha decidit en unes eleccions quin era 
el nou projecte de país. I un cop més, en aquest punt 
també la seva proposta manca de concreció i vague-
tats, perquè aquí quan ens parlen de nous impostos que 
proposen cedir, o el tant per cent de participació en els 
impostos estatals, cal que els recordi que el Govern del 
Partit Popular va fer l’increment de l’IVA, i d’aques-
ta part ni la Generalitat de Catalunya ni cap comunitat 

tenen capacitat per tenir aquests recursos, sinó al con-
trari, ens suposa una despesa afegida per a les nostres 
administracions? O quan vostès defensen en aquest se-
gon punt el principi d’ordinalitat, nosaltres els dema-
nem que no només defensin aquest principi sinó que de-
fensin també el principi de lleialtat, el de compliment, i 
veient que demà hi ha aquesta reunió tan important del 
consejo (veus de fons) –del «consell» o «consejo», són 
correctes els dos–, que defensin la flexibilització del dè-
ficit, que és tan important i tan vital per al nostre país.

I al diputat del PP, al senyor Santi, li voldria dir que la 
«dolenta estratègia de negociació» jo no la definiria ai-
xí, i definiria que hi ha una dolenta estratègia de diàleg 
per part del Govern espanyol, que ens ha menystingut, 
que ens menysté i que menysté els moviments socials i 
la decisió d’un país –d’unes eleccions– que va dir cla-
rament quin era l’objectiu que es volia. Si aconseguim 
tot això –aquests recursos, capacitat de decisió i la fle-
xibilització del dèficit–, tindrem més recursos per po-
der dur a terme mesures importants. I això ho necessi-
tem més que mai ara, perquè els catalans i les catalanes 
ho agrairan, perquè al final són ells els que pateixen en 
primera persona totes les decisions que des de Madrid 
ens obliguen i ens asfixien. I és per això que els dema-
nem que se sumin a la flexibilització del dèficit.

I només puntualitzar una cosa que em descuidava: la 
proposta de pacte fiscal aprovada per la majoria del 
Parlament li sembla una proposta poc assenyada?

Gràcies, president.

El president

Diputat Rodríguez, recordi que no estem en el punt...

Santi Rodríguez i Serra

Sí, sí, però per contradiccions...

El president

No, no...

Santi Rodríguez i Serra

...i al·lusions reiterades per part de tots els portaveus...

El president

Però, senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

...de tots els grups.

El president

Senyor Rodríguez, permeti’m una cosa. (Veus de fons.) 
Permeti’m, vostè ja és un veterà.

Santi Rodríguez i Serra

Per això li demano la paraula.
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El president

I un veterà amb molta experiència, a més.

Santi Rodríguez i Serra

Per això li demano la paraula.

El president

Vostès saben –atenció– que en el torn de les propos-
tes de resolució no hi ha contrarèpliques perquè no 
acabaríem. Ho hem concedit només a una diputada 
–novella, en aquest cas–, la diputada Romero, perquè, 
doncs, ella no ho sabia. I jo li prego, senyor Rodríguez, 
si podem evitar-ho, perquè assentem un precedent que 
inevitablement haurem de concedir-ho. I aleshores, 
aquest president li ha de dir, senyor Rodríguez, si pot 
evitar-ho, de veritat.

Santi Rodríguez i Serra

Lamento molt, senyor...

El president

Ha estat al·ludit, però és inevitable que sigui al·ludit, 
perquè totes les intervencions ens al·ludeixen.

Santi Rodríguez i Serra

No ho puc evitar, perquè s’han dit coses que són abso-
lutament contradictòries.

El president

Sempre són contradictòries.

Santi Rodríguez i Serra

Al marge de les al·lusions, coses que són molt contra-
dictòries, i jo crec que val la pena, home, després de 
dues hores i mitja de comissió...

El president

Senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

Em sembla que estem veient cinc propostes de resolu-
ció, i jo crec que dos minutets només...

El president

Senyor Rodríguez, escolti’m, escolti’m un moment.

Santi Rodríguez i Serra

...tampoc no serà tan greu.

El president

Senyor Rodríguez, escolti’m un moment.

Santi Rodríguez i Serra

Em sotmetré a la seva disciplina, senyor president, eh?

El president

Ho sé, ho sé, ho sé. Però deixi’m que el tracti de con-
vèncer en un punt que segur que el convenço. (Pau-
sa.) Segur que sí, escolti la meva argumentació i veu-
rà com sí. No es tracta de dos minuts, si han produït 
vostès intervencions de set o vuit minuts que jo no he 
tallat. El que tracto de tallar, senyor Rodríguez, és el 
precedent: avui per vostè, demà per Iniciativa, demà 
passat per Convergència. Això és el que tracto de ta-
llar per a les comissions, perquè no s’admet aquest ti-
pus, cregui’m. I jo sé que vostè, això, a més, ho ac-
cepta no encantat, però sí molt disciplinat. Gràcies, 
diputat.

Santi Rodríguez i Serra

Senyor president, li accepto el que vostè em digui, pe-
rò insisteixo que jo li demano la paraula per contra-
diccions, i vostè també té tot el dret a negar-me aques-
ta paraula per contradiccions, i ho entenc i...

El president

No sap quant lamento fer-ho.

Santi Rodríguez i Serra

Doncs, faci-ho.

El president

Gràcies.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies a vostè.

El president

Passem, si us plau, a votar tots els punts de sol·licitud 
de... (Veus de fons.) Perdó, hem de votar –hem de vo-
tar. Disculpin. Dividim en dos el vot, eh? Recordin: 
dividim en dos la votació. Hi ha un primer punt de la 
iniciativa, de la proposta d’Iniciativa..., perdó, del PP,  
i un segon punt també del PP.

Passem a la votació del primer punt.

Vots a favor?

Set vots a favor.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Dues.

Ara passem al segon punt de la proposta del Partit Po-
pular.

Vots a favor?
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Tres.

Vots en contra?

Setze.

I abstencions?

Una.

Doncs, moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

Sol·licitud de sessió informativa
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre el procés de privatització d’Aigües Ter 
Llobregat (tram. 354-00007/10) (retirada)

Ara passem, si us plau, al punt setè, de sol·licitud de 
sessió informativa per a la compareixença del conse-
ller d’Economia i Coneixement.

A veure, els faig la següent proposta, a veure què els 
sembla. Atenció, perquè ara tenim un munt de propos-
tes de votació i depèn, doncs, del fet que ens prestem 
atenció els uns als altres que això ho enllestim ràpid. 
Fixin-s’hi bé, suggerim que els punts setè, vuitè, no-
vè i desè, que són tots sol·licituds de compareixença 
del conseller Mas-Colell per temes diversos, els votem 
conjuntament. Vostès poden imaginar el perquè, pe-
rò votem que els puguem votar conjuntament. Ara bé, 
naturalment, per a les quatre, qualsevol diputat que 
desitgi intervenir té la possibilitat de fer-ho.

Senyor Vendrell, què suggereix?

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, president. No, per facilitar la feina. El punt 
setè, atès que el conseller Mas-Colell compareix per 
la mateixa qüestió a la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat –crec que la setmana vinent, si no vaig errat–..., 
creiem que no té sentit mantenir aquesta comparei-
xença. I en segon lloc...

El president

Dedueixo de la seva intervenció que la retiren?

Josep Vendrell Gardeñes

Sí.

El president

Perfecte.

Sol·licitud de sessió informativa
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre els objectius del seu departament 
(tram. 354-00012/10) (retirada)

I...

Josep Vendrell Gardeñes

I, al segon punt, el 8, la compareixença per explicar 
els objectius del departament del conseller Mas-Colell 

ja s’ha produït, i, per tant, tampoc no té sentit. La re-
tiraríem.

El president

Perfecte. Per tant, després de la intervenció del diputat 
Vendrell queden retirats els punts setè i vuitè.

Sol·licituds de sessió informativa
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre l’estat de les finances de la 
Generalitat després de la suspensió de 
l’aplicació de diversos impostos i taxes 
per part del Tribunal Constitucional 
(tram. 354-00025/10) i sobre l’acord del 
Govern d’acollir-se al Fons de liquiditat 
autonòmic del 2013 (tram. 354-00027/10)

I ara anem als punts novè i desè. Hi ha algun diputat 
o diputada que desitgi intervenir en aquest punt? (Pau-
sa.) No. Doncs, anem a la votació dels punts 9 i 10 del 
vell ordre del dia.

Vots a favor?

Nou.

Vots en contra?

Onze.

Onze vots en contra, 9 a favor. No prosperen.

Ara, si els sembla, votarem separadament 11, 12 i 13, 
separadament, per les característiques de la votació 
que preveiem... (Xavier Sabaté i Ibarz demana per par-
lar.) Diputat Sabaté?

Xavier Sabaté i Ibarz

Sí, només pel 12, per clarificar, perquè pot sobtar que 
demanem la compareixença d’un assessor, no? Ja ho 
entenc, però està basat en la incògnita que plana, en 
fi, sobre el panorama actual, que un assessor com el 
senyor Castellanos estigui desenvolupant les seves 
funcions, que no han estat aclarides. Hem llegit a la 
premsa –perquè això no acaba de sortir enlloc– que 
els seus serveis es concreten a desenvolupar estructu-
res d’estat en l’àmbit d’economia. No sabem massa bé 
què vol dir, això d’aquestes estructures d’estat en con-
cret, i menys encara en l’àmbit d’economia. Així que 
voldríem que comparegués.

No dubtem que tindrem els vots a favor, perquè fins 
i tot hem vist que la senyora Marta Rovira ha acla-
rit que estan disposats –no sabem si en nom del Go-
vern o d’Esquerra Republicana– que comparegui per 
aclarir-ho, ho hem llegit també a la premsa. Així que 
voldríem que se sotmetés a votació, i d’aquí la nostra 
presentació.

El president

Moltes gràcies, diputat. Serà, sens dubte, sotmès a vo-
tació, eh?, indiscutible. És la voluntat d’aquesta comis-
sió, precisament, i d’aquest president.
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Hi ha algun diputat o diputada d’algun grup parla-
mentari que sobre el punt dotzè del vell ordre del dia 
tingui alguna cosa a manifestar? (Pausa.)

Bé, aleshores, com que no hi ha ningú, votarem sepa-
radament l’onzè, el dotzè i el tretzè.

Sol·licitud de compareixença
d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, perquè informi sobre la situació 
derivada de l’impagament a les entitats del 
tercer sector social (tram. 356-00001/10)

Anem a l’onzè, que és la compareixença de la senyo-
ra Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, davant d’aques-
ta comissió.

Vots a favor?

Unanimitat.

Sol·licitud de compareixença
d’Albert Castellanos Maduell, assessor del 
Departament d’Economia i Coneixement, 
perquè informi sobre les seves funcions i el 
seu programa de treball (tram. 356-00016/10)

Votem ara el punt dotzè, que és justament la compa-
reixença a què feia al·lusió ara el diputat senyor Sabaté, 
que és el senyor Albert Castellanos Maduell, assessor 
del Departament d’Economia i Coneixement, davant 
d’aquesta Comissió d’Economia.

Vots a favor?

Nou vots a favor.

Vots en contra?

Onze.

Per tant, prosperaria l’anterior, no prosperaria aquesta.

Sol·licitud de compareixença
de Salvador Alemany, president del 
Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica, perquè informi sobre la seva 
tasca d’assessorament al Govern en 
matèria econòmica (tram. 356-00048/10)

I ara anem a la 13, que és la sol·licitud de comparei-
xença del senyor Salvador Alemany, president del CA-
REC, davant d’aquesta Comissió d’Economia.

Vots a favor?

Unanimitat de tots els presents.

Ara votarem el grup de compareixences sol·licitades 
amb relació al tema de Caixa Laietana, que agrupa 14, 
15, 16 i 17. Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, un aclariment. Nosaltres vam presentar aquestes 
sol·licituds de compareixença fa unes setmanes perquè 
no estava constituïda la comissió d’investigació de cai-

xes, que és on creiem que seria més oportú que es trac-
tés; però com que veiem –i no sabem massa per què– 
que no acaba de constituir-se, jo el que demanaria, si 
els sembla bé als diputats d’aquesta comissió, és que 
ho deixéssim sobre la taula per a la propera comissió. 
Si s’ha constituït la comissió de caixes, ho retirem i ho 
presentem allà, però no votar-ho ara perquè és veritat 
que aquí no seria lloc. Però és que tampoc entenem..., 
i ens agradaria que ens ajudessin la resta de grups que 
es constitueixi amb la màxima brevetat possible aques-
ta comissió, i, per tant, pogués tractar aquest tema, que 
sabem, com hem parlat ja, que és d’una certa urgència.

El president

Diputada Romero, això vol dir exactament que això es 
posposa, eh?

Alícia Romero Llano

Exacte, podem posposar la votació.

El president

No es retira. A diferència de les altres dues, es posposa.

Alícia Romero Llano

Exacte. Si és possible, així ens agradaria.

El president

És possible.

Alícia Romero Llano

Gràcies.

(Jordi Cañas Pérez demana per parlar.)

El president

Sí, diputat.

Jordi Cañas Pérez

No, solo un matiz, un comentario a la proponente. La 
comisión de investigación, lo digo para..., no sé si por 
su..., no sé, solamente es una reflexión breve, eh?, creo.

La comisión de investigación sobre las cajas de ahor-
ro va a tener unas sesiones de trabajo muy extensas, 
con unas comparecencias muy extensas, y a lo mejor 
no es posible profundizar en cada una de las entida-
des por su singularidad sobre los temas que ocupan, 
que también son múltiples. Por lo tanto, yo le pido que 
reconsidere el no presentar votación a solicitudes de 
comparecencia...

El president

Està entès, diputat. Senyora Romero, hi ha una pro-
posta d’un grup parlamentari perquè ho reconsideri. 
Està en línia de fer-ho o prefereix posposar-ho?
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Alícia Romero Llano

No, preferiríem posposar-ho, i d’aquí a quinze dies en 
tornem a parlar.

El president

D’acord, queden posposats els punts 14, 15, 16 i 17.

Proposta de compareixença
de Ramon Tremosa i Balcells, professor 
titular de teoria econòmica de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (tram. 352-00001/10)

Ara, des de la proposta de compareixença del senyor 
Ramon Tremosa –número 18– fins al final –número 
55–, que és la proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Banc de Sabadell, totes tenen a veure amb 
el Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits de ga-
rantia d’entitats de crèdit –totes hi tenen a veure. Totes 
hi tenen a veure, des de la 18 a la 55, i els hem donat a 
vostès una proposta per agrupar les votacions per pro-
cedir amb celeritat i amb ordre i rigor.

Sobre aquest conjunt de propostes, paraules al respec-
te? Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. El Partit Popular ens voldríem 
posicionar sobre el punt 18, la proposta de Convergèn-
cia i Unió que comparegui el senyor Ramon Tremosa, 
eurodiputat del Grup de Convergència i Unió al Parla-
ment Europeu. Ens sembla... (Veus de fons.)

El president

Punt divuitè.

José Antonio Coto Roquet

Efectivament.

El president

Hi ha algun altre grup parlamentari que desitgi...? 
Estem parlant que desitgi parlar sobre alguna de les 
compareixences. (Adreçant-se a Montserrat Ribera i 
Puig.) Diputada, quina? (Pausa.) Digui’m, sobre quin 
punt desitja parlar?

Montserrat Ribera i Puig

Miri, jo parlaré sobre els tres tipus de compareixences 
que penso que s’han presentat.

El president

D’acord, doncs, anem per ordre. Primer ho farà el di-
putat Coto i després ho farà vostè, i també el senyor 
Cañas. Per la mateixa qüestió? (Pausa.) Semblant, 
d’acord. Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. Avui el pacte Esquerra Re-
publicana - Convergència i Unió es nega que el senyor 
Mas-Colell comparegui per donar explicacions de la 
sol·licitud de rescat de més de 9.000 milions d’euros 
al Govern d’Espanya, i, en canvi, ens proposa Conver-
gència i Unió –probablement tindrà el vot favorable 
d’Esquerra Republicana– que un eurodiputat de Con-
vergència i Unió vingui aquí a donar la seva posició 
envers una determinada matèria.

És a dir, Convergència i Unió..., què passa, que el se-
nyor Ramon Tremosa potser pensa diferent com a 
eurodiputat de Convergència i Unió al Parlament 
Europeu que els diputats de Convergència i Unió al 
Parlament de Catalunya? Què ens vol venir a explicar, 
el senyor Ramon Tremosa? El Grup de Convergència 
i Unió ja té a cada intervenció parlamentària, a cada 
punt parlamentari, el seu torn de paraula per poder 
donar la posició respecte a Convergència i Unió. 

Per tant, des del Partit Popular, evidentment, con-
siderem que és una «tropelia» parlamentària portar 
un parlamentari d’una altra cambra a comparèixer al 
Parlament de Catalunya que és del mateix grup parla-
mentari que ja forma part d’aquest Parlament.

Per tant, el Partit Popular votarem en contra d’aquesta 
petició de sol·licitud de compareixença. I, en qualsevol 
cas, si això es generalitza, doncs, evidentment, el Par-
tit Popular per eurodiputats, diputats al Congrés..., ens 
en sobren per poder venir a donar explicacions al Par-
lament de Catalunya si ho creiem adient. Si aquesta és 
la nova dinàmica parlamentària d’aquest Parlament, 
doncs, evidentment que estarem encantats de portar-la 
a terme, com veiem que està fent ara mateix el pac-
te ERC-CiU de voler fer comparèixer un eurodiputat 
d’un grup parlamentari que ja està en aquesta cambra 
envers un tema concret.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat, per la seva intervenció. Re-
cordi, senyor diputat, senyor diputat Coto... (Remor de 
veus.) Senyor diputat.

José Antonio Coto Roquet

Disculpi, senyor president.

El president

Senyor diputat, recordi que estem en el capítol de 
compareixences votades globalment sobre el projecte 
de llei de l’impost, les del conseller Mas-Colell esta-
ven ja votades. Sobre aquesta qüestió, ho té ben pre-
sent?

José Antonio Coto Roquet

Absolutament.
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El president

Els seus arguments han estat molt clars. Gràcies, dipu-
tat. Senyora Ribera, en nom de Convergència i Unió.

Montserrat Ribera i Puig

Sí, molt breument. Bé, sobre la número 18 dir-li que 
simplement vindrà a expressar la seva visió europea.

Dir que a les compareixences bàsicament teníem en-
titats financeres, teníem usuaris, teníem experts. No-
més dir que el nostre grup, respecte al que són entitats 
financeres, votarem sempre en contra perquè pensem 
que la seva opinió podria no ser massa objectiva. I, per 
una altra banda, voldria dir també que les del Grup 
del PP... (Veus de fons.) Si us plau, senyor Montoro. 
Ai, «senyor Montoro», dic! (L’oradora riu. Rialles.) 
Senyor Coto. (Veus de fons.) Dir que les del Grup del 
PP també les votarem en contra, perquè entenem que 
el senyor Montoro anunciava avui, doncs, un impost 
sobre dipòsits bancaris a l’Estat espanyol que serviria 
per pagar a Extremadura, a Andalusia i les Canàries, 
i, evidentment, no a Catalunya. És a dir, les entitats 
financeres d’aquí també hauran de pagar, a sobre, per 
pagar als altres llocs. O sigui, que això és el joc dels 
despropòsits.

Gràcies, president.

El president

Senyor Cañas. (Remor de veus.) Senyor Coto, si us 
plau. Senyora Ribera, si us plau. Si us plau. Té una al-
tra paraula el senyor Cañas, i enllestim-ho, si són tan 
amables. Senyor Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Sí, respecto a las comparecencias. Yo creo que el con-
texto ha cambiado sustancialmente, antes de la apro-
bación del señor..., bueno, la propuesta del señor Mon-
toro de acabar subiendo –está aprobado el impuesto, 
¿eh?, lo único que estaba a tipo cero– el tipo para... 
Yo estoy convencido de que acabará siendo uno de los 
elementos de negociación mañana en el Consejo Eco-
nómico Fiscal y Financiero –estoy convencido. Y es-
toy convencido de que el conjunto de las comunidades 
autónomas obtendrán la parte alícuota de ese impues-
to. Estoy convencido, seguro además. Por lo tanto, 
Dios me oiga –espero que me oiga, no sé si Dios es 
Montoro pero se le parece bastante, ¿eh?, en su capa-
cidad casi...

El president

Però, senyor Cañas, què ens vol dir exactament? (Ria lles.)

Jordi Cañas Pérez

No, lo que quiero decir es que está muy bien lo que va-
mos a debatir aquí, pero que reflexionemos.

Y acabo. Lo del Tremosa no es una tropelía, es un atro-
pello –es un atropello. O sea, de verdad, hay muchos 
expertos –muchos expertos– como para traer un repre-

sentante político de una formación política con presen-
cia en este Parlamento como asesor o como persona 
que pueda asesorar, porque evidentemente está condi-
cionada por su adscripción a una formación política de 
forma directa como representante público. Por lo tanto, 
yo creo que todo tiene un límite.

Y claro que hablar de objetividad, entonces... Que no 
vengan los de entidades financieras, ¿para qué? ¿Para 
que no digan –para que no digan– que van a acabar 
repercutiendo los impuestos sobre los ciudadanos que 
han depositado sus ahorros ahí? ¿Eso es lo que ustedes 
no quieren oír?

El president

Senyor Cañas...

Jordi Cañas Pérez

Quieren oír solo a los suyos.

El president

Gràcies. Com que precisament la compareixença nú-
mero 18 suscita tan encès debat, tan viu, la votarem 
a banda. Primer votarem la 18, i després votarem la 
resta, com ha proposat..., però ara tindran l’oportuni-
tat, doncs, d’exercir el vot –com ha de ser– respecte a 
aquesta proposta en concret, la número 18.

Vots a favor de la compareixença del senyor Ramon 
Tremosa i Balcells amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

Vots a favor?

Setze.

Vots en contra?

Quatre.

Perfecte, prospera aquesta qüestió.

Proposta de compareixença
d’Enrique Prados del Amo, vicepresident 
executiu de l’agència de valors Gesmosa-
GBI, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 352-00002/10)

Ara atenció, diputades i diputats. Procedirem a la vo-
tació, grup per grup –i vostès, si són tan amables, van 
seguint el paper–, fent la següent precisió: en la prime-
ra votació només ens queda la compareixença número 
19, la 18 l’acabem de votar.

Per tant, proposta número 19 de compareixença, a pe-
tició del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Vots a favor?

Unanimitat.

Disculpi’m, vostè no vota? (Veus de fons.) Disculpi’m. 
Doncs, expressi el sentit del seu vot.

En contra? (Veus de fons.) Abstenció.
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Dinou sí, 1 abstenció.

Gràcies, diputats.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei  
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 352-00003/10, 352-00004/10, 
352-00005/10, 352-00007/10 i 352-00009/10)

Ara passem a les votacions d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, fent dues vota-
cions.

Anem a la primera: 20, 21, 22, 24 i 26.

Vots a favor?

Això són divuit sís? (Veus de fons.) Divuit sís.

Abstencions?

Una abstenció.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei  
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 352-00006/10 i 352-00008/10)

Ara anem al segon bloc, 23 i 25.

Vots a favor?

Set.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Una.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei  
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 352-00010/10, 352-00011/10, 
352-00012/10, 352-00013/10 i 352-00014/10)

Ara votarem les del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, de la 27 a la 31. Hi ha una 
sola votació.

Vots a favor?

Divuit.

Abstencions?

Una abstenció i 18 vots a favor.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei  
de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (tram. 352-00015/10, 
352-00016/10, 352-00017/10, 352-
00024/10, 352-00025/10 i 352-00026/10)

Ara anem, amb el mateix procediment, al Partit So-
cialista de Catalunya, amb una primera votació que 
comprèn les peticions 32, 33, 34, 41, 42 i 43.

Vots a favor?

Divuit sís.

Abstencions?

Una abstenció.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 352-00018/10, 352-
00019/10, 352-00020/10, 352-00021/10, 
352-00022/10, 352-00023/10, 352-
00027/10, 352-00028/10 i 352-00029/10)

Anem a la segona votació, que comprèn les sol·licituds 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45 i 46.

Vots a favor?

Set.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Una.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (tram. 352-00030/10 a 352-00038/10)

I, finalment, votarem les del Grup Parlamentari Popu-
lar, que comprenen del 47 a la sol·licitud número 55.

Vots a favor?

Set a favor.

Vots en contra?

Onze en contra.

Abstencions?

Una abstenció.

Per tant, està clar quines prosperen i quines no.

Ara, si vostès són tan amables i per acabar el treball 
de la comissió, només dues qüestions que ens hi hem de 
posar d’acord els grups parlamentaris aquí presents 
per poder procedir. 

Tenim una petició de compareixença davant d’aquesta 
comissió que és absolutament preceptiva per part de 
l’Autoritat Catalana de la Competència. 

Si a vostès els sembla bé, i per abreujar i anar pel 
dret al més ràpidament possible, votaríem a favor ara 
d’aquesta compareixença i podríem... (Veus de fons.) 
És preceptiva, però votem-la, si els sembla.

Hi ha algú que s’hi oposi? (Pausa.) No.

I després, una segona que també hauríem d’haver fet 
ja, probablement, amb anterioritat –no s’ha fet. Es 
tracta que comparegui aquí l’Institut Català de Finan-
ces, que també és preceptiu.
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Els sembla a tots correcte? (Pausa.)

Bé, amb el que hem decidit ara la comissió posarà en 
marxa les dues compareixences.

Moltes gràcies i molt bona tarda.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i catorze minuts.
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Dossier per a la sessió núm. 3 | 20 de març de 2013, a les 16.30 h


1. Proposta de resolució sobre la paralització del pro-
cés de venda d’Ecoparc de Residus Industrials, SA. 
Tram. 250-00067/10 Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 15, 26; es-
menes: BOPC 45).


2. Proposta de resolució sobre el pagament del deu-
te a les entitats del tercer sector social. Tram. 250-
00005/10 Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció (text presentat: BOPC 4, 20).


3. Proposta de resolució sobre la Caixa Laietana. Tram. 
250-00034/10 Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 9, 120; esmenes: BOPC 45).


4. Proposta de resolució sobre la crisi econòmica i fi-
nancera i el finançament de Catalunya. Tram. 250-
00061/10 Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 9, 141).


5. Proposta de resolució sobre l’aturada del procés 
de venda d’accions d’Ecoparc de Residus Industrials, 
SA. Tram. 250-00066/10 Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 15, 23; es-
menes: BOPC 45).


6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre els acords amb 
l’empresa Veremonte per a la construcció dels parcs 
temàtics Barcelona World. Tram. 354-00002/10 Grup 


Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol-
licitud de sessió informativa.


7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’E-
co nomia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre el procés de priva-
tització d’Aigües Ter Llobregat. Tram. 354-00007/10 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol-
licitud de sessió informativa.


8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’E-
conomia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els objectius del seu de-
partament. Tram. 354-00012/10 Grup Parlamentari 
d’I niciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Al ternativa. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa.


9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre l’estat de les fi-
nances de la Generalitat després de la suspensió de 
l’aplicació de diversos impostos i taxes per part del 
Tribunal Constitucional. Tram. 354-00025/10 Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol-
licitud de sessió informativa.


10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’E-
conomia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’acord del Govern d’a-
collir-se al Fons de liquiditat autonòmic del 2013. 
Tram. 354-00027/10 Portaveu, del Grup Parlamentari 
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del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.


11. Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector So-
cial de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació 
derivada de l’impagament a les entitats del tercer sec-
tor social. Tram. 356-00001/10 Jordi Cañas Pérez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.


12. Sol·licitud de compareixença d’Albert Castellanos 
Maduell, assessor del Departament d’Economia i Co-
neixement, davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre les seves fun cions i 
el seu programa de treball. Tram. 356-00016/10 Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.


13. Sol·licitud de compareixença de Salvador Ale-
many, president del Consell Assessor per a la Reac-
tivació Econòmica, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre la seva 
tasca d’assessorament al Govern en matèria econòmi-
ca. Tram. 356-00048/10 Dolors Camats i Luis, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.


14. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’entitat Estafa Banc, de Mataró (Maresme), davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
expliqui la situació i les alternatives de les persones 
afectades per les participacions preferents de Caixa 
Laietana. Tram. 356-00096/10 Alícia Romero Llano, 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.


15. Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Plataforma d’Afectats per les Preferents, 
de Mataró (Maresme), davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui la situa-
ció i les alternatives de les persones afectades per les 
participacions preferents de Caixa Laietana. Tram. 
356-00097/10 Alícia Romero Llano, del Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.


16. Sol·licitud de compareixença de Jaume Boter de 
Palau, expresident de Caixa Laietana, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi perquè expliqui la situació i les alternatives 
de les persones afectades per les participacions pre-
ferents d’aquesta entitat. Tram. 356-00098/10 Alícia 
Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.


17. Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, ex-
director general de Caixa Laietana, davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè infor-


mi perquè expliqui la situació i les alternatives de les 
persones afectades per les participacions preferents 
d’aquesta entitat. Tram. 356-00099/10 Alícia Romero 
Llano, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença.


18. Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i 
Balcells, professor titular de teoria econòmica de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit. Tram. 352-00001/10 Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


19. Proposta de compareixença d’Enrique Prados del 
Amo, vicepresident executiu de l’agència de valors 
Gesmosa-GBI, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 
352-00002/10 Grup Parlamentari de Convergència  
i Unió. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.


20. Proposta de compareixença de Luis Jiménez, se-
cretari general de Comfia de Comissions Obreres, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-00003/10 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


21. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit. Tram. 352-00004/10 Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


22. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit. Tram. 352-00005/10 Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


23. Proposta de compareixença d’una representació de 
la plataforma Prou Retallades amb relació al Projec-
te de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit. Tram. 352-00006/10 Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.


24. Proposta de compareixença de Jofre Farrés, se-
cretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit. Tram. 352-00007/10 Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.
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25. Proposta de compareixença de Jordi Ibáñez, de Fia-
re Banca Ètica, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 
352-00008/10 Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


26. Proposta de compareixença de Pedro Vaquero, po-
nent de la llei andalusa de dipòsits bancaris, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit. Tram. 352-00009/10 Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


27. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit. Tram. 352-00010/10 Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.


28. Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
Tram. 352-00011/10 Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


29. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
enti tats de crèdit. Tram. 352-00012/10 Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.


30. Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de l’Estalvi de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
enti tats de crèdit. Tram. 352-00013/10 Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.


31. Proposta de compareixença de Marta Espasa Que-
ralt, professora titular d’hisenda pública de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
Tram. 352-00014/10 Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


32. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit. Tram. 352-00015/10 Grup Parlamentari Socialis-
ta. Debat i votació de la proposta de compareixença.


33. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit. Tram. 352-00016/10 Grup Parla-


mentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


34. Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sin-
dreu, president de l’Associació Espanyola d’Assessors 
Fiscals, amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-
00017/10 Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.


35. Proposta de compareixença Miguel Ángel Mayo, 
coordinador de Gestha Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit. Tram. 352-00018/10 Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


36. Proposta de compareixença d’una representació de 
Caixabank amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-
00019/10 Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.


37. Proposta de compareixença d’una representació de 
Catalunya Banc amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 
352-00020/10 Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


38. Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
Tram. 352-00021/10 Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


39. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unnim-BBVA amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
Tram. 352-00022/10 Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


40. Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco de Santander amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
Tram. 352-00023/10 Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


41. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Tributs de la Junta d’Ex-
tremadura amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-
00024/10 Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.


42. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Direcció General de Tributs de la Junta d’Andalusia 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-00025/10 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


43. Proposta de compareixença de Guillem López-
Casasnovas, membre del Banc d’Espanya, amb rela-
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ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit. Tram. 352-00026/10 Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


44. Proposta de compareixença de Josep Maria Du-
ran, professor de la Universitat de Barcelona i expert 
en temes fiscals de l’Institut d’Economia de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-00027/10 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


45. Proposta de compareixença de Josep Maria Vega-
ra, exdirector de l’Institut d’Estudis Fiscals, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit. Tram. 352-00028/10 Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46. Proposta de compareixença de Xavier Vives, pro-
fessor d’economia d’IESE, amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit. Tram. 352-00029/10 Grup Parlamentari Socialis-
ta. Debat i votació de la proposta de compareixença.


47. Proposta de compareixença de Mercedes Pizarro 
Santos, directora de projectes d’Invest in Spain, amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit. Tram. 352-00030/10 Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


48. Proposta de compareixença de Miquel Valls i Ma-
seda, president de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-00031/10 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


49. Proposta de compareixença d’Eduardo Martínez 
Abascal, catedràtic de l’Àrea de Direcció Financera 
d’IESE, amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-
00032/10 Grup Parlamentari del Partit Popular de 


Catalunya. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


50. Proposta de compareixença de José María Gay de 
Liébana, professor d’economia financera i comptabili-
tat de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit. Tram. 352-00033/10 Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


51. Proposta de compareixença d’una representació de 
Caixabank amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-
00034/10 Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.


52. Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco Santander amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
Tram. 352-00035/10 Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


53. Proposta de compareixença d’una representació 
del BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 352-
00036/10 Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.


54. Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco Popular amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
Tram. 352-00037/10 Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


55. Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
Tram. 352-00038/10 Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença. 
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PUNT 1 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la paralització 
del procés de venda de l’empresa pública 
Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 250-00067/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 922 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 22.01.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la que correspongui.


Exposició de motius


El passat 7 de gener el Govern de la Generalitat va fer 
pública, mitjançant la publicació al DOGC, la seva de-
cisió de privatitzar Ecoparc de Residus Industrials SA 
(ERISA), empresa propietat de l’Agència de Residus 
de Catalunya amb seu a Constantí.


La importància de la instal·lació no és menor, atès 
que es tracten residus que comporten risc d’afectació 
al medi i, per tant, a la salut de les persones. Des de 
l’inici de la seva activitat es va considerar que tant la 
construcció, com sobretot el seu funcionament, havien 
d’estar en mans de la Generalitat per tal d’assegurar 
que l’objectiu principal de l’activitat fos l’eliminació 
dels residus industrials del nostre país en condicions 
segures, i no el benefici econòmic. A més, fins el mo-
ment s’ha garantit la vigilància estricta dels proces-
sos de tractament dels residus i de les analítiques que 
periòdicament han efectuat organismes i universitats 
independents.


Posar ara aquesta instal·lació en mans privades va en 
la direcció contrària car, lògicament, qui l’adquireixi 
es guiarà pel benefici lucratiu.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Paralitzar el procés de venda de l’empresa Eco-
parc de Residus Industrials SA (ERISA), propietat de 


l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), situada a 
Constantí.


2. Garantir el caràcter públic de l’empresa Ecoparc de 
Residus Industrials SA (ERISA), en la forma actual 
o en forma d’Empresa mixta en la qual la Generali-
tat pugui continuar garantint l’objectiu fundacional de 
l’empresa, i que per tant mantingui com a mínim la 
majoria accionarial.


3. Garantir que l’Ajuntament de Constantí participi 
com a accionista de l’empresa amb una acció simbò-
lica i que es garanteixi la seva presència al Consell 
d’Administració.


4. Que així mateix, garanteixi la representació dels 
treballadors en les reunions del Consell d’Administra-
ció de l’Empresa.


Palau del Parlament, 15 de gener de 2013


Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC


Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CEF, 15 de març de 2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
3053)


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)


D’un nou punt 5


5. Mantenir per part de la Generalitat, a través de 
l’Agència Catalana de Residus el control i altres me-
sures de seguiment i seguretat de les condicions ambi-
entals a Constantí i els seus voltants, tal com es venia 
fent des de l’apertura de la planta.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)


D’un nou punt 6


6. Garantir per part de l’Agència Catalana de Residus, 
la continuïtat dels estudis de toxicologia sobre les per-
sones i el medi, que es fan mitjançant conveni amb la 
càtedra de toxicologia de la URV de Tarragona.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)


D’un nou punt 7


7. Mantenir la Comissió de Conciliació, seguiment i 
control de la planta incineradora en la que estan re-
presentats membres de la Generalitat, membres dels 
partits polítics en representació a l’Ajuntament de 
Constantí, delegats de l’empresa concessionària i al-
tres que es puguin afegir en funció del model de gestió 
definitiu.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)


D’un nou punt 8


8. Sol·licitar a l’Agència de Residu de Catalunya, l’es-
tricte compliment de l’establert a l’article 32 del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus en quant 
a que l’ajuntament de Constantí, en tant que ens local 
en el qual està la planta incineradora, rebi els recursos 


per fomentar les accions socials, ambientals i econò-
miques directament orientades a la creació d’infraes-
tructures, equipaments i serveis per a la ciutadania.


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 5126)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)


El Parlament de Catalunya insta el Govern a que en 
el procés de venda de les accions de la Generalitat en 
l’empresa Ecoparc de Residus Industrials SA (ERISA) 
es vetllarà per tal que: 


a) els treballadors i l’ajuntament formin part del Con-
sell d’Administració


b) per tal que els llocs de treball es mantinguin en la 
seva totalitat, i només en el cas que l’empresa presen-
tés pèrdues econòmiques es pogués justificar la reduc-
ció de plantilla


c) es mantingui la participació en el cànon d’incine-
ració i de l’enllumenat públic que percep actualment 
l’Ajuntament
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00005/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 288 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.01.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent:


Exposició de motius


El crit d’alerta fet per les entitats socials del nostre pa-
ís s’ha fet sentir una vegada més amb la denúncia d’un 
deute de més de 435 MEUR de la Generalitat que re-
cau sobre la ja precària situació de les entitats del ter-
cer sector social. En l’actual context d’emergència so-
cial i econòmica, els únics que estan responent davant 
les persones més vulnerables són els serveis socials 
bàsics, les entitats i els seus i seves professionals, i són 
els ciutadans i les ciutadanes que, aplicant el sentit co-
mú i la lògica del compromís social, estan aguantant 
el país.


La situació vergonyant que venim arrossegant des de 
novembre de 2011 està suposant l’enfonsament pro-
gressiu del Tercer Sector Social que, recordem-ho, 
atén a més d’un milió de catalans i catalanes amb 
necessitats bàsiques. La situació en la que es troba 
aquest sector està provocant EROS i tancament d’em-
preses, el que malauradament ja va ser anunciat tant 
per la Taula del Tercer Sector Social com per diferents 
informes independents.


Davant la manca de sensibilitat del Govern de CiU, 
el Grup Parlamentari Socialista ja va reclamar les 
explicacions pertinents, així com la necessitat d’un 
compromís ferm per arreglar aquesta situació dra-
màtica. Així, el passat mes d’agost tenia lloc una Di-
putació Permanent a proposta nostra i d’altres grups, 
on pensàvem rebre informació de l’estat de la situació 
i de les mesures previstes per solucionar aquest at-
zucac per part del conseller Cleries com el conseller 
Mas-Colell. Però com gairebé sempre, no van aclarir 
quin era l’estat d’impagaments i ni van ser capaços 
de comprometre’s amb un mínim pla de pagaments 
davant la situació crítica de residències de gent gran 
i centres que atenen persones amb discapacitat i in-
fants en risc.


Les entitats denuncien ja públicament a través dels 
mitjans de comunicació que, malgrat l’arribada del 
Fons de Liquiditat Autonòmic, el Govern no està efec-
tuant els pagaments compromesos a les entitats i a la 
resta de proveïdors de serveis socials. En total, les en-
titats denuncien que entre subvencions, concerts, con-
tractes, convenis i altres fórmules, són un total de 435 
MEUR per a tota la Generalitat dels quals 280 MEUR 
corresponen només al Departament de Benestar So-
cial i Família, que per cert ja no té cap credibilitat, 
doncs el Conseller és va comprometre fer l’abonament 
del deute de 70 MEUR del mes de juliol a les entitats 
abans d’acabar l’any i ara diu que no podrà fer front a 
aquest compromís i que no sap quan és podrà pagar.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:


Proposta de resolució


El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:


1. Convocar durant el mes de febrer de 2013 una taula 
d’urgència per tal d’agilitar els pagaments, prioritària-
ment a aquelles entitats amb serveis d’atenció directa 
que tinguin problemes degut als impagaments de la 
Generalitat


2. Establir una taula permanent de seguiment amb les 
entitats del tercer sector social perjudicades pels im-
pagaments per tal que:


a. S’articuli, amb caràcter urgent, un pla de retorn del 
deute contret amb les entitats socials, tant pel que fa 
a subvencions, concerts, contractes i convenis a partir 
d’un compromís de pagament en un Pla de Pagaments 
on constin els terminis en que es farà efectiu.


b. Es doni transparència a la situació d’incompliment 
de pagaments per part de la Generalitat amb les dades 
rellevants per el seu anàlisi (Departament que ha de 
pagar, data de l’impagament, entitats, quantitats pen-
dents, terminis, etc.)


c. S’ofereixi seguretat a les entitats prestadores de ser-
veis socials, educatius i ocupacionals assegurant el pa-
gament en els propers mesos i traslladant puntual in-
formació de tot plegat al Parlament de Catalunya.


d. S’habiliti l’accés a línies de crèdit a interès 0 de cir-
culant, línies de capitalització de l’Institut Català de 
Finances, per l’economia social i cooperativa i per a 
persones autònomes.


e. S’habiliti un fons econòmic per fer front a la sufici-
ència econòmica de les entitats del Tercer Sector com 
a pla de rescat i ajut en la reestructuració del sector.


3. Dotar de recursos suficients el Pla de Suport al Tercer 
Sector Social signat el passat 17 de setembre de 2012.


4. Ampliar els concerts amb les entitats socials per 
tal de contribuir a estabilitzar els serveis que presten. 
Substituir de manera accelerada les convocatòries de 
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subvencions que corresponguin per subvencions o al-
tres instruments pluriennals.


5. Desenvolupar una normativa que doni garanties a la 
ciutadania i a les entitats que presten serveis concer-
tats amb l’Administració d’atenció a les persones, en el 
primer trimestre de 2013.


Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la Caixa Laie-
tana
Tram. 250-00034/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 776 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.01.2013


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió que correspongui.


Exposició de motius


La caixa d’estalvis mataronina, Caixa Laietana, no 
només ha deixat de ser una caixa mataronina. Des-
prés d’una nefasta política especulativa que va inflar 
el globus de la bombolla immobiliària, l’entitat finan-
cera es va integrar en el grup Bankia, entitat que, amb 
posterioritat ha estat nacionalitzada, tot limitant la se-
va gestió a una Fundació de caràcter especial tutela-
da per la Generalitat a través d’una comissió gestora. 
A dia d’avui existeixen seriosos dubtes que es pugui 
mantenir l’Obra social, que s’havia consolidat amb els 
estalvis de milers de maresmencs però que, fruit de 
les actuacions especulatives i la mala gestió de l’enti-
tat de crèdit, s’ha quedat pràcticament sense recursos.


La situació de Caixa Laietana va quedar fortament 
qüestionada per la comercialització fraudulenta als 
seus clients minoristes de les participacions prefe-
rents, el deute subordinat i les obligacions subordina-
des, que ha suposat que milers d’afectats hagin perdut 
la totalitat o la parcialitat dels seus estalvis, incloent 
indemnitzacions per acomiadament o herències fami-
liars.


En aquest context, el fins ara president de Caixa Laie-
tana, Josep Ibern, va presentar la dimissió després de 
celebrar-se l’últim Consell d’administració de la Fun-
dació Caixa Laietana. En l’actual context de descrèdit 
de la gestió financera de l’entitat, Josep Ibern abando-
na les seves responsabilitats amb una indemnització 
superior als 525.000 euros i a més, entre abril de 2008 
i desembre de 2010, es va auto-dotar la seva assegu-
rança de jubilació amb més de 2, 5 milions d’euros, al 


marge de seu quantiós Pla de Pensions com a empleat 
d’Alta Direcció. Anteriorment, al febrer de 2008, va 
cessar per jubilació l’anterior Director de Caixa La-
ietana, Sr. Pedro Antonio de Dòria i Lagunas, que en 
l’actualitat està rebent del seu Pla de Pensions d’Alta 
Direcció un cobrament de 30.000 euros bruts mensu-
als Tot això quan ja s’havia posat de manifest l’esclat 
de la bombolla immobiliària i s’havien col·locat als es-
talviadors més modestos un gran paquet de participa-
cions preferents i participacions subordinades.


Atès que aquests fets suposen un nou greuge per a tots 
els clients que havien confiat en l’entitat financera i cal 
considerar aquelles indemnitzacions com a poc ètica, 
profundament injusta i absolutament injustificables si 
es té en compte la situació econòmica en que ha que-
dat Caixa Laietana i les responsabilitats per la mala 
gestió financera dels equips directius anterior en ha-
ver-la portat fins aquesta situació que ha condemnat a 
la misèria a molts afectats per les participacions pre-
ferents, que es quedaran sense estalvis per fer front a 
les seves necessitats econòmiques o per passar la ju-
bilació.


Atès que la reforma sobre el règim jurídic de les en-
titats financeres comporta la dissolució de gran part 
de les antigues caixes d’estalvi per a convertir aques-
tes entitats en Fundacions especials, com és el Cas de 
Caixa Laietana, així com la dissolució dels Consells 
d’administració de la seva obra social i substitució per 
una comissió gestora en tant es constitueix la nova 
Fundació especial, tal com es preveu en la llei, mo-
ment en el que, pocs dies abans de la dissolució, tal 
com preveu la Llei, es té coneixement de la dimissió 
del seu President.


Atès que, un cop creada la nova fundació, l’obra social 
de caixa Laietana, disposarà d’un recursos reduïts per 
a seguir oferint a Mataró uns serveis que de sempre 
han estat àmpliament valorats per a tots els ciutadans, 
com son: la biblioteca, l’espia multimèdia, l’ateneu, la 
casa Coll i Regàs i l’equipament cultural de la Gatas-
sa, per citar els de més relleu.


Ateses les competències que corresponen a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de control i supervisió 
de les Caixes d’Estalvi catalanes i de protectorat de la 
seva obra social i les fundacions corresponents.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya: 


1) Manifesta el seu desacord i denuncia públicament 
la forma de procedir per part dels darrers equips di-
rectius de Caixa d’Estalvis Laietana, tant pel que fa 
a la molt dolenta gestió financera dels darrers anys, 
en especial per la col·locació de participacions prefe-
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rents i subordinades en els darrers anys a impositors 
d’avançada edat i nuls coneixements econòmics i fi-
nancers, que ha condemnat a la misèria a molts afec-
tats per les participacions preferents, que es quedaran 
sense estalvis per fer front a les seves necessitats eco-
nòmiques o per passar la jubilació.


2) Denuncia les indemnitzacions que han rebut els 
seus dos últims directors, a compte dels fons de la ma-
teixa per exagerades, injustificables i injustes.


3) Insta el Govern a: 


3.1) Realitzar tots els actes d’investigació i en el seu 
cas a obrir els corresponents expedients, per depurar 
les responsabilitats a que hi hagi pogut haver lloc en la 
gestió financera de Caixa d’Estalvis Laietana durant 
els darrers anys.


3.2) Realitzar totes les gestions necessàries per tal 
d’instar als dos últims directors generals de Caixa La-
ietana a que renunciïn a la percepció de les indem-
nitzacions rebudes i que el seu import vagi destinat a 
crear un fons social per a pal·liar les circumstàncies de 
penúria en les que es troben les persones afectades per 
la compra de productes d’alt risc financer ofertats per 
l’antiga caixa Laietana.


3.3) Cas de que no s’aconsegueixi el proposat en el 
punt anterior, fer les gestions necessàries davant el 
Govern de l’Estat per tal que


a) Prengui les mesures necessàries per tal d’aconse-
guir el retorn d’aquestes indemnitzacions per part dels 
dos darrers directors.


b) Aclareixi l’origen i la legalitat i legitimitat de l’acu-
mulació de patrimoni dels dos últims equips d’al-
ta direcció de Caixa d’Estalvis Laietana, en aquests 
darrers anys, i –cas de ser procedent– exercitar les ac-
cions legals a que hi hagi lloc per rescabalar els per-
judicis que s’hagin pogut ocasionar als fons propis de 
l’entitat.


c) Vetlli per la salvaguarda de l’important patrimo-
ni de la Fundació Caixa Laietana, així com impulsar 
el manteniment de l’obra social que fins ara ha portat 
l’obra social de caixa Laietana a la ciutat de Mataró.


Palau del Parlament, 7 de gener de 2013


Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat GP ICV-EUiA; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CEF, 15 de març de 2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 4537)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


Dels punts 1, 2 i 3


«1. Insta els òrgans competents de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de caixes d’estalvi que proce-
deixi a l’anàlisi de la problemàtica en relació amb les 
percepcions i indemnitzacions dels alts càrrecs de les 
caixes, en allò que sigui competència d’aquests òr-
gans.


2. Insta el Govern a donar trasllat al Govern de l’Estat 
de la documentació que disposi el Govern sobre les in-
demnitzacions dels alts càrrecs de les caixes d’estalvi 
en les matèries competents del Banc d’Espanya i de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, per a les ac-
tuacions subsegüents que corresponguin.


3. Insta el Govern que, dins del procés de transforma-
ció de les caixes, es vetlli per tot el manteniment de 
l’obra social i el patrimoni.»
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució sobre la crisi econò-
mica i financera i el finançament de Cata-
lunya
Tram. 250-00061/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 859 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.01.2013


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant el Ple del 
Parlament.


Exposició de motius


Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura 
al Parlament de Catalunya. Durant els propers 4 anys 
el Govern de la Generalitat i aquesta Cambra, com a 
representació dels ciutadans de Catalunya, han de sa-
ber donar resposta als problemes que dia a dia afron-
tem els catalans.


Des de fa uns anys, Catalunya, com la resta d’Espa-
nya i d’Europa, està immersa en la pitjor crisi econò-
mica i financera que recorda la nostra generació. En 
els darrers quatre anys a Catalunya, l’atur s’ha incre-
mentat en 496.700 persones. Segons les últimes da-
des 840.400 catalans no tenen feina i la taxa d’atur ha 
passat del 8,95% el 2008 al 22,56%. I un segment de 
població que més està patint la crisi que viu el nostre 
país, són els joves que, amb un 49,01% d’atur veuen 
llastrat el seu futur, sovint, després d’anys de prepara-
ció i esforços.


Però aquesta no és només una crisi d’atur, una més 
que discutible gestió dels governs de la Generalitat 
han deixat a Catalunya en una complexa i difícil crisi 
financera que es tradueix en exigències de control del 
dèficit i del deute públic, exigències que d’altra ban-
da venen imposades del compromís amb el marc eu-
ropeu, i per tant de la Unió Econòmica i Monetària. 
De manera que si no es prenen mesures correctores 
urgents, difícilment Catalunya podrà complir amb els 
objectius de dèficit exigits per Europa i Espanya.


En aquest marc el deute públic no deixa de créixer. Du-
rant el tercer trimestre de 2012, segons el Banc d’Es-
panya, el deute públic a Catalunya ha arribat els 51.938 
milions d’euros, és a dir, al 24,1% del PIB català.


Dades com aquestes demostren l’evident deteriora-
ment de l’economia de Catalunya, una situació que es 
veu agreujada amb la caiguda de la demanda inter-
na del consum i de la inversió privada, així com pel 
tancament d’empreses. Catalunya, en els últims di-
vuit mesos, ha perdut més de 6.000 empreses i més de 
8.000 autònoms.


A més de l’afectació que sobre l’estat del benestar té 
l’increment de l’atur, les polítiques de despesa incon-
trolada han acabat de posar en risc els serveis públics. 
Garantir l’estabilitat pressupostària i la reducció dels 
dèficit no ha de ser incompatible amb garantir l’estat 
del benestar, i en aquest sentit estem convençuts que a 
Catalunya podem treballar per una millora del finan-
çament de la Generalitat que vagi lligada a una millo-
ra generalitzada dels serveis públics.


Durant aquesta legislatura es durà a terme la revisió 
del model de finançament de les comunitats autòno-
mes previst a la LOFCA. En aquest marc, ha de ser 
una prioritat aconseguir un nou sistema de finança-
ment singular per a Catalunya. Aquest nou sistema ha 
de resoldre el problema sistèmic d’insuficiència finan-
cera de la Generalitat per atendre a les seves compe-
tències, així com respectar el principi d’ordinalitat, 
garantint el principi de solidaritat, entès aquest com a 
finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer 
i de competir de l’economia catalana.


Els nous recursos que pugui generar aquest nou siste-
ma de finançament hauran d’anar destinats a sufragar 
les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, per ga-
rantir els drets bàsics dels ciutadans i posar en mar-
xa polítiques de foment del creixement econòmic i de 
creació d’ocupació.


L’economia catalana i els catalans no podem esperar 
més, ni refiar de quimeres incertes, i sense futur. Es-
perem que les prioritats del nou govern de la Genera-
litat i d’aquesta X Legislatura al Parlament, estiguin 
centrades en guanyar competitivitat, generar ocupació 
i recuperar la nostra credibilitat dins i fora de les nos-
tres fronteres. Els catalans necessitem que el Govern 
posi definitivament les bases per a la recuperació eco-
nòmica del nostre país.


Ara no és moment de posar en marxa projectes polí-
tics deslleials amb Espanya i amb els catalans. No és 
moment d’inventar vies d’escapament cap a una supo-
sada independència quan el que es necessita és treba-
llar tots plegats per guanyar la batalla a la crisi.


Des de la Generalitat de Catalunya es pot, i s’ha de 
contribuir a sortir de la crisi. Les institucions cata-
lanes tenim competències sobre matèries en les que 
podem treballar per incidir en la reducció l’atur i en 
la generació d’activitat econòmica i ocupació. Només 
cal determinació per fer-ho i coratge per emprendre el 
conjunt de reformes que Catalunya necessita.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya manifesta que: 


1. L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Le-
gislatura i d’aquesta Cambra ha de ser la sortida de la 
crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit 
públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest 
sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació 
a Catalunya.


Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Parla-
mentaris d’aquesta Cambra es comprometen a impul-
sar, d’acord amb el Reglament del Parlament, la cele-
bració d’un debat general sobre la crisi econòmica i 
financera i els seus efectes, que tingui com a objecte 
del debat de les mesures que es puguin impulsar, entre 
els quals, hi podrien haver els següents: 


– Una nova política industrial: Catalunya necessita 
dissenyar una nova política industrial, transversal, ba-
sada en la internacionalització, la recerca i la innova-
ció. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra 
industria i per això caldrà superar els actuals obstacles 
en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, 
per situar la industria catalana a Europa i el món.


– Una nova política de formació dels treballadors: 
aprofundir en el nou model de formació professional 
dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràc-
tica en empreses que faciliti la inserció dels estudi-
ants en un mercat de treball cada vegada més exigent 
i competitiu.


– Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de 
les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus 
dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar 
noves fórmules de finançament basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat 
alternatiu borsari o les societats de garantia recípro-
ca, els «business angel», el «crowfunding», etc. Sense 
oblidar la introducció de canvis en el marc fiscal sem-
pre que l’escenari pressupostari ho permeti.


– Foment i suport de l’activitat emprenedora: Catalu-
nya ha de recuperar la capacitat emprenedora que ha 
guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els 
emprenedors necessiten que les administracions re-
moguin els obstacles burocràtics per a la implantació 
de noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupa-
ment amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i 
que creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.


– La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de ma-
terialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic 
servei d’intermediació entre els operadors del mercat 
laboral.


– La racionalització i simplificació de l’Administració: 
la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, 
prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells cos-
tos que no incideixen en la qualitat del servei, com-
porta que revisem l’organització de les nostres admi-
nistracions públiques.


2. És necessari un nou model de finançament per a 
Catalunya. En aquest sentit, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de 
finançament singular per a Catalunya, que representi 
un model propi, amb capacitat normativa, dins del rè-
gim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria 
basar en: 


– L’increment dels impostos cedits i de la participació 
en la cistella d’impostos estatals.


– L’establiment de fórmules de col·laboració entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària per a la gestió, la recap-
tació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels 
impostos propis, cedits i transferits.


– Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix 
el manteniment de la posició catalana respecte la seva 
pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanis-
mes d’anivellament.


– Garantir el principi de solidaritat, entenent que 
aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar la 
capacitat de créixer i competir de l’economia catalana.


Els nous recursos que generi aquest nou sistema de 
finançament es destinaran a sufragar les polítiques 
bàsiques de l’estat del benestar, polítiques de foment 
del creixement econòmic i de creació d’ocupació, així 
com al compliment de les legislació catalana en matè-
ria de limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.


D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre 
l’administració autonòmica i les corporacions locals, 
la Generalitat ha de fer partícips als ens locals cata-
lans d’una part substancials d’una part d’aquests nous 
recursos.


Palau del Parlament, 15 de gener de 2013


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre l’aturada del 
procés de venda d’accions de l’empresa pú-
blica Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 250-00066/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 921 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 22.01.2013


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada.


Exposició de motius


L’any 1998 es va posar en funcionament en fase de ga-
rantia la incineradora de residus especials a Constantí 
construïda per Ecoparc de Residus Insdustrials SA, en 
endavant ERI SA.


L’any 2000 es va adjudicar a l’empresa GRECAT la 
concessió del servei públic per la gestió de Residus 
Especials Incinerables, (a altres llocs en diuen peri-
llosos) generats per sectors industrials com la indus-
tria química, la farmacèutica –principals generadors–, 
l’automoció, la metal·lúrgica, etc, concessió que fina-
litza el 2015.


La incineradora pot rebre els residus de tipologia lí-
quida, sòlids i pastosos, essent l’única planta de trac-
taments especials de residus perillosos de tot l’Estat 
Espanyol amb finançament públic.


Ateses les característiques d’aquesta planta la seva 
instal·lació a Constantí va comportar llargues negocia-
cions per superar el rebuig inicial i sobretot les garan-
ties què no es posaria en risc la salut de les persones 
ni del medi.


Això fins a data d’avui ha estat garantit mitjançant 
uns Plans Quinquennals abans en conveni i actual-
ment mitjançant contracte què es fan amb la Càtedra 
de Toxicologia de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut de la URV, els quals disposen de les dades 
toxicològiques anteriors a la instal·lació de la planta i 
de les dades actualitzades, més enllà dels controls mí-
nims obligatoris d’emissions que marca la legislació. 
Dels resultats d’aquests treballs s’informa regular-


ment a l’Agència Catalana de Residus, a l’Ajuntament 
de Constantí, als treballadors de la planta i als agents 
socials què tenen representació a la Comissió de Con-
ciliació, Seguiment i Control.


Un estudi recent de la Universitat Carlos III, de Ma-
drid, publicat a Environment International 51 (2013) p 
31-44, sobre la relació entre els índex de mortalitat de 
càncer en les ciutats i entorns propers a instal·lacions 
de tractament i incineració de residus perillosos con-
clou i cito literal: Our results support the hypothesis 
of a statically significant increase in the risk of dying 
from cancer in towns nears incinerators and installa-
tions for the recovery or disposal of hazardous waste.


No és nova la informació què existeix una relació entre 
l’emissió de dioxines i altres substàncies què es produ-
eixen durant la incineració de residus i la prevalença 
del càncer i per això són tan importants els controls 
toxicològics què garanteixin què no es sobrepassen els 
límits permesos i què els processos es fan adequada-
ment. Això avui està garantit a la planta de Constantí 
en tant què hi ha un control públic de l’activitat.


El passat dia 4 de juliol es va reunir la Comissió de 
Conciliació,seguiment i control de l’empresa ERISA 
en la qual hi són representats membres de la Genera-
litat de Catalunya, membres dels partits polítics amb 
representació a l’Ajuntament de Constantí, delegats de 
Grecat i d’ERI SA; en aquesta reunió el Director Ge-
neral de l’Agència de Residus de Catalunya, Sr. Josep 
M. Tost i Borràs, va informar oficialment de la dispo-
sició de la Generalitat de desprendre’s de la incinera-
dora de Constantí.


Va explicar que des del 26 de març de 2012 la planta 
d’incineració ja no és servei públic donat que el Go-
vern ha posat en venda la instal·lació i què estava pre-
vist que es finalitzessin els plecs de condicions entre 
finals de juliol i primers d’agost i que entre els mesos 
de setembre i octubre es publiqués l’esmentada venda. 
Mentre, l’Agència de Residus continuaria exercint la 
tutela de la instal·lació.


En aquesta mateixa reunió els grups polítics munici-
pals assistents, que tenen representació a l’Ajuntament 
de Constantí, ja van coincidir en la preocupació per 
aquest canvi d’escenari i li van fer arribar al director 
de l’Agència de Residus de Catalunya.


Arrel d’aquella trobada i amb gran insistència per part 
de l’Ajuntament de Constantí es va concertar final-
ment una reunió amb el Director General de l’Agència 
de Residus de Catalunya, en la qual els representants 
del consistori li van trametre novament la seva preo-
cupació i li van plantejar els acords què des de la seva 
entrada en funcionament, que ERI SA amb Constantí 
demanant que es mantinguessin en la seva totalitat: 


1. L’Ajuntament de Constantí va manifestar la preocu-
pació, en primer terme, pel traspàs d’una instal·lació 
d’aquestes característiques a mans privades.
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2. Donat que l’empresa ECOPARC aprofita l’energia 
calorífica de la incineració per produir energia elèctri-
ca que ven a la xarxa i obté un guany.


Per aquest motiu es va arribar a l’acord que la incine-
radora faria una aportació econòmica per contribuir 
a les despeses d’enllumenat públic de Constantí. La 
quantitat, en els últims anys, ha estat situada al voltant 
dels 60.000 euros. Quantitat que ha anat augmentat al 
llarg dels anys amb l’increment de l’IPC i que havia de 
ser una aportació de caràcter indefinit.


3. Constantí també ha obtingut, fins ara, un cànon 
d’incineració que és el resultat de multiplicar 4,62 eu-
ros per tona.


4. També van fer constar la seva preocupació pel fet 
que no es mantinguessin tots els llocs de treball ac-
tuals, de manera indefinida, dels quals una bona part 
estan ocupats per veïns de Constantí.


5. I per últim van exposar el neguit en què es pugui 
perdre la comissió de seguiment i la resta de mesu-
res de control de les condicions ambientals i d’impac-
te sobre la salut al municipi de Constantí i voltants, 
associades al funcionament de la incineradora de re-
sidus especials.


Atès que el dia 7 de gener ha sortit publicat al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci del 
procediment de venda de les accions representatives 
de la totalitat del capital social de l’empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya, «ECOPARC de Residus 
Especials SA», sense què l’Ajuntament fos informat i 
a la vista de què en el plec de condicions particulars 
s’estableix: 


– Que el comprador assumirà així mateix l’obligació 
de satisfer a l’Ajuntament de Constantí, durant un ter-
mini de cinc (5) anys d’ençà de la formalització del 
contracte de compravenda, la meitat del cost de l’en-
llumenat públic anual del municipi de Constantí fins 
un màxim de seixanta-quatre mil cent vint-i-dos euros 
(64.122 euros).


Les condicions i terminis en que s’hauran d’efectual 
els citats pagaments es regularan en la documentació 
contractual de la compravenda i hauran de comptar en 
tot cas amb la aquiescència de l’Ajuntament de Cons-
tantí.


– Que el comprador es compromet a mantenir durant 
un període mínim de vint-i-quatre (24) mesos tots els 
treballadors referits a l’apartat 1 de la clàusula sete-
na d’aquest Plec, provinguin de Grecat, SA o d’Eco-
parc de Residus Industrials, SA. A aquests efectes, 
l’Agència de Residus de Catalunya podrà requerir al 
comprador, en qualsevol moment durant l’esmen-
tat termini de vint-i-quatre (24) mesos, l’acreditació 
del compliment d’aquesta condició. L’incompliment 
d’aquesta facultarà a l’Agència de Residus de Catalu-
nya a imposar al comprador una penalitat equivalent 


al doble del cost de la indemnització per acomiada-
ment del treballador.


Davant d’aquest menys teniment de la Generalitat cap 
a l’Ajuntament de Constantí en no tenir en compte cap 
de les demandes econòmiques, medi ambientals i la-
borals que es van tractar amb el Director General de 
l’ACR i arran d’unes preguntes sobre aquest cas plan-
tejades pel GP d’ICV-EUiA es va celebrar un Ple ex-
traordinari de l’Ajuntament de Constantí l’11 de ge-
ner en el qual es va aprovar per unanimitat dels grups 
polítics d’ERC, CiU, PSC,ICV-EUiA i PP una moció 
que recull aquesta preocupació i sol·licita es tinguin en 
compte els compromisos previs.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Aturar l’actual procediment de venda d’accions re-
presentatives de la totalitat del capital social de l’em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya «Ecoparc 
Residus Insdustrials, SA» publicat al DOGC del 7 de 
gener de 2013, atès: que vulnera els pactes previs exis-
tents amb l’Ajuntament de Constantí, que el Plec de 
condicions particulars especialment en l’apartat de 
procediment d’adjudicació clàusula setena només enu-
mera aspectes però no inclou tota la informació que 
ha de tenir el nou adjudicatari, respecte a les obliga-
cions amb l’Ajuntament i sobretot respecte a les obli-
gacions ambientals què repercuteixen a la salut de les 
persones.


2. Reiniciar el procediment de venda incloent totes les 
garanties i controls en els processos productius de la 
planta, les reinversions que caldrà fer necessàriament 
atès l’envelliment de la instal·lació i el seguiment to-
xicològic.


3. En el cas que es realitzes la venda i privatització de 
la instal·lació i del servei que es presta, que aquesta 
no fos del total de les accions i que ateses les espe-
cificitats de la instal·lació es busqui una fórmula que 
garanteixi que el 51 % de la propietat segueix essent 
pública i sota el control de la Generalitat. I que en el 
cas que el 49% restant passi a mans privades, que al-
menys es reservi tant a l’Ajuntament de Constantí com 
al col·lectiu de treballadors de la planta, el mínim acci-
onarial per tal de poder formar part del Consell d’Ad-
ministració de la nova empresa mixta público-privada 
que es constitueixi.


4. Sigui quina sigui la fórmula de gestió finalment em-
prada es mantindran per part de la Generalitat, a tra-
vés de l’Agència Catalana de Residus, totes les condi-
cions acordades amb l’Ajuntament de Constantí i que 
varen possibilitar, en el seu dia, la instal·lació de la 
planta en el municipi: 
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a) Mantenir la participació en l’enllumenat púbica 
amb l’increment pertinent de l’IPC i de forma indefi-
nida i que en els darrers anys s’ha situat al voltant dels 
60.000 euros anuals.


b) Mantenir la participació al cànon d’incineració, que 
és el resultat de multiplicar 4’62 euros per tona inci-
nerada.


c) Mantenir el control i altres mesures de seguiment 
i seguretat de les condicions ambientals a Constantí i 
els seus voltants, tal com es venia fent fins ara.


d) Garantir per part de l’Agència Catalana de Residus, 
la continuïtat dels estudis de toxicologia sobre les per-
sones i el medi, que es fan mitjançant conveni amb la 
càtedra de toxicologia de la URV de Tarragona.


e) Garantir que es mantinguin els llocs de treball actu-
als, mentre la planta presti serveis, amb independèn-
cia de la fórmula de gestió per la que s’opti.


f) Mantenir la Comissió de Conciliació, seguiment i 
control de la planta incineradora en la que estan repre-
sentats membres de la Generalitat, membres dels par-
tits polítics en representació a l’Ajuntament de Cons-
tantí, delegats de l’empresa concessionària, en aquest 
cas Grecat i altres.


g) Sol·licitar a l’Agència de Residu de Catalunya, l’es-
tricte compliment de l’establert a l’article 32 del De-
cret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei reguladora dels residus i que 
literalment diu: 


«Fons econòmic


1. L’objecte del fons econòmic és fomentar amb els 
seus recursos les accions socials, ambientals i econò-
miques directament orientades a la creació d’infraes-
tructures, equipaments i serveis per a la ciutadania 
dels ens locals en els quals s’estableixin les instal-
lacions a que fa referència l’apartat 2.


2. Són beneficiaris del fons econòmic els ens locals 
en el territori dels quals se situïn les instal·lacions se-
güents: 


a) Instal·lacions que duen a terme operacions de gestió 
de residus especials declarades servei públic de titula-
ritat de la Generalitat.


b) Instal·lacions de tractament i disposició del rebuig de 
residus municipals incloses en el Pla territorial sectori-
al d’infraestructures de gestió de residus municipals.»


Palau del Parlament, 16 de gener de 2013


Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA


Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CEF, 15 de març de 2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 5125)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)


El Parlament de Catalunya insta el Govern a que en 
el procés de venda de les accions de la Generalitat en 
l’empresa Ecoparc de Residus Industrials SA (ERISA) 
es vetllarà per tal que: 


a) els treballadors i l’ajuntament formin part del Con-
sell d’Administració


b) per tal que els llocs de treball es mantinguin en la 
seva totalitat, i només en el cas que l’empresa presen-
tés pèrdues econòmiques es pogués justificar la reduc-
ció de plantilla


c) es mantingui la participació en el cànon d’incine-
ració i de l’enllumenat públic que percep actualment 
l’Ajuntament





		Ordre del dia

		PUNT 1 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA PROPOSTA 

		PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA PROPOSTA 

		PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA PROPOSTA 







