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SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 21.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a dos quarts de cinc
de la tarda i sis minuts. Presideix el president del Par-
lament, acompanyat de tots els membres de la Mesa,
la qual és assistida per l’oficiala major i el lletrat Sr. Sol
i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat,
acompanyat dels consellers de Governació i Relacions
Institucionals, d’Economia, Finances i Planificació, la
consellera d’Ensenyament, els consellers de Cultura,
de Sanitat i Seguretat Social, de Política Territorial i
Obres Públiques, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de
Treball, la consellera de Justícia, la consellera de Ben-
estar Social i el conseller d’Interior.

El president

Es reprèn la sessió.

Debat sobre l’orientació política gene-
ral del Consell Executiu (tram. 255-
00004/06) (continuació)

D’acord amb l’article 124.2 del Reglament, per a la
defensa de les resolucions presentades s’ha establert el
següent ordre d’intervenció que es correspon al de pre-
sentació de resolucions: primer, el Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi; segon, el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; el ter-
cer Grup, el Parlamentari de Convergència i Unió; el
quart, el Grup Parlamentari Popular, i, cinquè, el Grup
Parlamentari Iniciativa per Catalunya - Verds.

Les propostes conjuntes i transaccionals s’han de de-
fensar dins del torn de cadascú i es votaran al final de
les propostes del Grup d’Iniciativa per Catalunya -
Verds. Hi ha un torn a favor i, facultativament, un torn
en contra. La votació és en el mateix ordre.

Pel Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula
l’il·lustre diputat senyor Joaquim Nadal.

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, molt honorable president. Senyores diputades
i senyors diputats, senyor president, si vol prendre’n
nota, la 7 i la 8 nostres les entrarem retirades en bene-
fici de transaccionals, i, tot i que no n’hem passat nota,
la 3 de Convergència i Unió en voldríem demanar, tam-
bé, votació separada.

El nostre Grup compareix davant de la cambra en el
moment de la presentació i explicitació del vot de les
resolucions amb voluntat –no sabem si podrem aconse-
guir l’èxit que correspondria a aquesta voluntat– de
clarificar la situació política, el panorama polític que va
dibuixar el debat d’ahir i els espais polítics que se’n
desprenen.

Si el debat d’orientació política general és, en la part
que toca, un debat de balanç dels deu primers mesos
d’aquesta legislatura, el nostre Grup entén que ahir el
Govern i el seu president va passar aquest debat amb
mala nota. No cal dramatitzar, diguem simplement que
el Govern de la Generalitat compareixent en aquesta
cambra fent balanç de deu mesos, fos quina fos la llis-

ta que presentés, va obtenir un insuficient, que no sona
pas malament del tot, però que és una mala nota.

Si el debat de política general ha de tenir continguts de
proposta i ha d’intentar reflectir la capacitat del Govern
de tenir estabilitat i continuïtat parlamentària, nosaltres
creiem que ahir el debat va evidenciar una situació de
bloqueig, una situació de paràlisi i un govern instal·lat
en l’anar fent, anar tirant.

Davant d’això, a l’hora de les resolucions hi ha sempre
dues possibilitats: una, diluir l’efecte del debat; és a dir,
maquillar allò que va passar ahir. L’altra, aclarir una
mica més què és el que, d’acord amb el criteri dels di-
ferents grups, va passar ahir.

La primera possibilitat significa confirmar la confusió,
diluir l’efecte del bloqueig i la paràlisi, i maquillar, amb
un conjunt de declaracions de bones intencions, un
debat en bona part frustrat pel que fa al seu contingut
polític. L’altra opció, que és la que hem triat nosaltres,
és passar full, obrir una nova etapa, dibuixar un escena-
ri nou que evidenciï la necessitat i la possibilitat d’una
alternativa. D’aquí que, des del nostre punt de vista,
adquireixi una gran importància política i simbòlica la
resolució conjunta que hem signat tres grups d’aques-
ta cambra: el nostre, Esquerra Republicana de Catalu-
nya i Iniciativa per Catalunya - Verds.

Aquesta és la proposta de resolució que marca un punt
d’inflexió en el panorama polític català. Aquesta és la
proposta de resolució que dóna un accent especial a un
debat que podia haver passat, per voluntat del president
de la Generalitat en el seu discurs, sense pena ni gloria
o, simplement, reduït a una simple guia telefònica.

Aquesta proposta de resolució és una proposta per sor-
tir del bloqueig, per evidenciar que els acords tàcits
amb el Partit Popular no donen sortida als problemes de
Catalunya, que l’estabilitat que es desprèn de la perma-
nent relació entre Convergència i Unió i el Partit Popu-
lar no dóna una estabilitat adequada al panorama polí-
tic català, és una estabilitat tancada permanentment en
fals i que, a més a més, probablement no és la que
vulguin la majoria dels ciutadans i ciutadanes de Cata-
lunya.

I per això aquests tres grups volem –ho hem volgut–,
amb aquesta proposta de resolució, definir un nou
horitzó per a l’autogovern de Catalunya, fer una pro-
posta als catalans per a la qualitat de vida. El to, el con-
tingut, la jerarquització i priorització de les propostes
defineixen ben bé... (remor de veus), defineixen ben
bé... Senyor president, si demana una mica de silenci,
si us plau.

El president

Té tota la raó, senyor diputat. Prego silenci!

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

El to, el contingut, l’orientació política, la jerarquitza-
ció i priorització de les propostes defineixen en la po-
lítica catalana una nova etapa, un moment nou.

És veritat que aquesta resolució per ella mateixa no
desencalla encara res, però, com a mínim, sortim
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d’aquest debat amb les posicions clarificades. Uns han
triat continuar com fins ara, ja els va bé –anar fent, anar
tirant, qui dies passa, anys empeny–, i no fer res, sim-
plement amb un únic objectiu: procurar que no s’espat-
lli l’invent.

D’altres proposem una nova ambició per Catalunya, un
nou horitzó per al catalanisme polític, una proposta
catalana. Una proposta catalana, primer, Catalunya
enfora, un nou pes institucional i polític per a Catalu-
nya –tant com ens hem queixat fins ara i se n’ha quei-
xat, sobretot, el Govern, aquí hi ha una via d’acord
possible entre unes quantes forces polítiques d’aquest
hemicicle per donar gruix i contingut al catalanisme
polític i al futur polític de Catalunya–, un model fede-
ral de la relació entre Catalunya i Espanya i les bases i
una línia de treball per avançar en una millora del mo-
del de finançament.

Però aquesta proposta Catalunya enfora no és suficient.
La resolució conté, també, una proposta Catalunya
endins. I Catalunya endins és una proposta per a la qua-
litat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de Catalu-
nya, una proposta per a una nova organització territorial
de Catalunya, una proposta per a una entesa instituci-
onal entre el Govern de la Generalitat i els ajuntaments,
per a la devolució i la proximitat, per l’acord per fer
Catalunya des dels ajuntaments i des de la Generalitat,
una proposta per a unes noves regles del joc que incor-
porin una llei electoral en l’horitzó parlamentari de
Catalunya, que és l’única comunitat autònoma de tot
l’Estat que no la té, una proposta per a la modernitza-
ció, per a l’entorn, per a la qualitat del paisatge, per a
un medi ordenat i endreçat, per a la integració, una pro-
posta conjunta per a la immigració.

Aquest és el sentit tant d’aquesta proposta de resolució
conjunta com de totes les altres propostes de resolu-
ció que ha presentat el nostre Grup, i que són propos-
tes de resolució molt sintètiques, de número limitat, que
intenten, també, en el seu propi contingut, clarificar el
panorama polític i en comptes d’aquest totum revolu-
tum de les votacions separades, els punts i les comes,
els paràgrafs que es voten els uns i els altres i de no
entendre-hi res, intentar que tothom sàpiga què va
passar, ahir, en aquest debat, com avui es clarifica la
resolució del debat amb unes resolucions que els
ciutadans puguin entendre.

I justament per això el nostre Grup marcarà, també, el
sentit polític de la votació de totes les resolucions dels
altres grups, no tant o no únicament pel seu contingut,
que més d’una vegada seria assumible, sinó pel joc
d’equilibris polítics i parlamentaris que se’n desprèn. Si
determinades resolucions del Partit Popular o de Con-
vergència, per més que siguin assumibles, denoten una
mena d’acord tàcit per anar tirant, però denoten, tam-
bé, la incapacitat del Grup de la majoria, majoria pre-
cària de sumar-se a propostes de l’alt contingut polític,
de la resolució conjunta dels tres grups, perquè la hipote-
ca del Partit Popular els és massa gran, no ens interessa.

I, per tant, els diem, als catalans: Convergència i Unió
i el Partit Popular voten el que voten i ho fan perquè no
poden votar allò altre que hem signat tres forces polí-
tiques catalanes que indiquen a la població de Catalu-

nya que hi ha una sortida, que hi ha una llum en l’ho-
ritzó, que s’acaba el túnel, que Catalunya està canviant,
que hi ha una possibilitat d’un govern alternatiu en
aquest país.

Gràcies, senyor president, senyores diputades i senyors
diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. (Veus de fons.) Sí, se-
nyor Iceta?

El Sr. Iceta i Llorens

Hem apreciat un error en el dossier que s’ha facilitat als
diputats i en la resolució, en la proposta de resolució
número 5, presentada pel nostre Grup, hi manca un
tros, que tot seguit facilito a la Mesa la fotocòpia del
registre o, si ho vol, puc procedir a llegir-lo. Com vos-
tè indiqui.

El president

És curt?

El Sr. Iceta i Llorens

Sí, molt.

El president

Prego que ho llegeixi i que en passi després còpia.

El Sr. Iceta i Llorens

Doncs, és en el punt segon i es veu, és obvi, que falta
el paràgraf a que diu: «L’informe preceptiu sobre els
canvis en la composició de l’accionariat de les empre-
ses concessionàries de freqüències en l’espai radioelèc-
tric per tal d’evitar eventuals processos de concentració
i assegurar un indispensable marc de pluralisme.»

El president

Molt bé. Els serveis de la cambra tenien detectada
aquesta mancança, ara sí que li prego que el text ens
arribi aquí a la Mesa perquè ho puguem incorporar.
Moltes gràcies.

Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la
paraula l’il·lustre diputat senyor Josep Huguet.

El Sr. Huguet i Biosca

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
l’escenari en què es produeix aquesta votació de les
resolucions posteriors al debat de política general ve
marcat per les conseqüències del debat d’ahir quan,
després de sinceres ofertes que es va rebre per part del
Govern de Convergència i Unió, per un cantó, de la
possibilitat d’establir un acord de govern entorn d’un
programa de centreesquerra que fes front a les deman-
des socials majoritàries dels sectors populars a Catalu-
nya, es va tancar la porta a aquesta oferta, i quan davant
l’oferta d’altres forces, també de la cambra, d’arribar a
acords de governabilitat en aquells temes essencials en
la dinàmica d’aquest país després de vint anys d’auto-
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nomia i davant la necessitat de fer un salt endavant,
també es va, pràcticament, tancar la porta i només es va
deixar una petita escletxa oberta en el tema del finan-
çament.

Aquest és l’escenari, senyores i senyors, en el qual es-
tem. De facto, ens trobem, al marge de petites mostres
estadístiques del que doni avui el resultat d’aquestes
votacions, a vegades en temes menors, de facto, estem
en un escenari de continuisme del mateix model de
Govern amb el mateix programa de Govern i amb ma-
teix soci principal de Govern. Aquesta és la veritat:
Govern en precari amb un suport d’una força que té la
majoria absoluta a Madrid i que, per tant, condiciona
qualsevol capacitat de negociació del Govern de Cata-
lunya amb relació a Madrid en un moment cabdal, com
és el del plantejament d’un nou sistema de finançament
i com és la necessitat de fer un salt endavant en l’auto-
govern, salt que a hores d’ara estan ja dissenyant mol-
tes de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
Seria curiós que Catalunya quedés al final.

En aquest marc i amb els resultats del debat d’ahir és
quan se’ns planteja la possibilitat que les forces d’es-
querra d’aquest Parlament posessin sobre paper aquell
llistat que a través del debat havia sortit en aquesta
cambra, de temes dels quals cal parlar-ne, i cal parlar-
ne en aquesta legislatura, perquè ara toca, o ara tocaria.
Desgraciadament, potser haurem d’acabar dient, des-
prés de vint anys de tenir paralitzada l’ordenació terri-
torial, després de vint anys de no tenir una llei electo-
ral catalana, després de les demandes socials cada cop
creixents de les cúpules sindicals per establir un espai
social català, un espai social i laboral català, després de
les demandes ja reiterades de la necessitat d’apostar
clarament per un transport públic i eliminar la discrimi-
nació que es produeix amb relació a les infraestructures
viàries que, curiosament, es concentren en el peatge a
Catalunya, després de tot això, en aquesta legislatura,
almenys, hi havia la situació possible perquè s’obrís un
període neoconstituent o reconstituent que posés un salt
endavant en l’àrea de joc, finançament i autogovern i
fes avançar aquests temes paralitzats, aquests temes
ajornats durant els primers vint anys d’aquesta autono-
mia, i enfocar la recta inicial del segle XXI amb un altre
horitzó d’il·lusió, de pacte en els temes fonamentals, de
consens i de millora, també, a la vegada, que va indis-
solublement lligada de l’autogovern i del finançament.

Davant d’aquesta necessitat és quan establim una re-
dacció d’una proposta que s’adreça a la cambra, en la
qual el Parlament manifesta la necessitat de reformar
l’Estatut –repeteixo: reformar l’Estatut– i, si s’escau,
revisar la Constitució –que, òbviament, per a Esquerra
s’escau–, perquè aquest Estatut ja ha estat llegit, i ha
estat llegit sempre en contra. Per tant, el que cal és
reescriure’l, perquè si es permeten sempre lectures con-
tràries a l’esperit inicial que es va pactar en el moment
de la transició és perquè està mal escrit, per tant, s’ha
de reescriure. I, de la mateixa manera –el mateix punt
ho diu–, cal incorporar aspectes que l’any 79 no esta-
ven previstos: entrada a la Unió Europea i també qües-
tions vinculades a l’ordenament, també, de l’autonomia
local. Per tant, qüestions que caldria afegir, que no es-
taven previstes en el moment. Crec que aquesta era una

oportunitat per al Govern de la majoria, quan finalment
el conjunt de forces d’esquerra havia optat per avançar
en aquesta direcció de sumar-se i tirar el carro enda-
vant, com –repeteixo– en altres lloc de l’Estat, sembla
que fins i tot governs del PP no tenen cap inconvenient
a avançar en aquesta línia de reforma.

També aquesta Resolució planteja, sense concretar el
mètode, que, evidentment, podria haver-hi el seus ma-
tisos i es tracta de discutir-los, però almenys planteja
l’objectiu que ha de tenir un finançament just a Catalu-
nya, que és acostar-se quant a nivell de recursos als que
tenen les comunitats forals. És el mínim, em sembla,
que aquest país necessita per no tenir l’escanyament
actual de recursos públics que fan que no puguem te-
nir un nivell de prestacions socials i de serveis públics
adequat al que ens mereixem pel nostre esforç fiscal i
per les demandes de la nostra societat avançada i les
demandes de la nostra societat progressista, en sanitat,
en escola, en cultura.

També, aquesta Resolució marca la necessitat que en el
camp de la justícia, en l’àmbit del Senat i en l’àmbit de
la representació europea, estiguin presents com a mí-
nim –com a mínim– els nivells de representativitat que
existeixen en estats federals o federats d’Europa.
Em sembla que és el mínim, i això seria la prova del co-
tó dels qui a vegades ens parlen que ja estem en
un marc federal. Però si ja estem en un marc federal el
més fàcil seria votar tots unànimement aquestes resolu-
cions.

I a darrere d’aquestes vénen una sèrie de punts vincu-
lats ja més a qüestions relacionades amb ordenació ter-
ritorial –pendent durant vint anys, ho he dit abans–: la
llei electoral pendent; el tema de la immigració, que és
l’únic punt, lamentablement, que s’ha pogut consensu-
ar avui en tota la cambra; la necessitat d’un espai social
i laboral català, necessitat perquè tenim un model d’es-
tructura econòmica diferenciada i perquè el nostre IPC,
el nostre cost de la vida és diferenciat i és lògic que les
prestacions socials i els salaris s’adeqüin al nivell de
cost de la vida a Catalunya, i això és una demanda ja
estesa en tots els sindicats en aquests moments; una
clara aposta per als serveis públics; un pla de modernit-
zació pel país, i un foment del transport públic i la fi de
la discriminació en el tema dels peatges.

Ens sembla que és una Resolució important pel que té
de balanç, d’allò que queda pendent, de vint anys
d’autonomia, allò que cal enfocar cap al segle XXI i,
també, a l’àrea de joc on cal portar a terme aquest pro-
grama. Això és una oferta sincera, és una oferta que
està oberta al vot positiu del Grup de la majoria. Afe-
geixin-se, senyors de la majoria, crec, a una proposta
feta des la tradició del catalanisme democràtic, del ca-
talanisme progressista.

I al costat d’això, evidentment, hi ha una sèrie de pro-
postes de resolució per si algú encara tenia dubtes que
el que es va posar a sobre la taula aquí era un autèntic
programa de canvi, de centreesquerra, basat en les ne-
cessitats socials dels sectors populars de Catalunya, hi
ha una vintena llarga de resolucions de les quals a hores
d’ara em sembla que tindrem el suport de la majoria
minoritària en alguns casos, i agraeixo aquests casos,
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però, lamentablement, no són tots temes importants;
n’hi ha alguns que sí, però d’altres no tant.

Hi ha, en tot cas, més de vint resolucions que marquen
aquells que són per a nosaltres els elements bàsics d’un
programa de canvi en aquests moments; temes com les
pensions, temes com la subsidiació de les hipoteques
dels habitatges lliures, temes com la igualtat d’oportu-
nitats a les dones, la millora de la sanitat, els suport a
sectors econòmics i productius, la inversió en recerca i
desenvolupament, temes con les infraestructures tecno-
lògiques i de telefonia, temes com les infraestructures
viàries, l’eliminació del peatge, la cooperació local, la
llei del sòl de Catalunya, les llars d’infants, l’ensenya-
ment obligatori i la qüestió de la xarxa pública única
dels mitjans de comunicació, reindustrialització de la
cultura, poder judicial, la qüestió de la policia i, final-
ment una sèrie de resolucions que volen marcar el re-
buig d’aquesta cambra a la campanya sistemàtica d’in-
terferència, d’agressió als símbols d’identitat i a la
plurinacionalitat de l’Estat que està conduint-se des
d’esferes pròximes al Govern de l’Estat sense cap mena
de contemplació.

Això són les propostes d’Esquerra republicana en
aquesta cambra; agrairem per endavant els vots que
rebrem de suport i entenem que –repeteixo i acabo
així– la Resolució inicial, que és aquella que permetria
marcar un horitzó clar i il·lusionador, ens sembla que
fan un flac favor, els membres de la majoria, si avui no
se sumen a aquesta posició oberta i de futur que crec
que ha de marcar el futur de Catalunya en aquests pro-
pers anys.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup de Convergèn-
cia i Unió, té la paraula l’il·lustre diputat senyor Enric
Millo.

El Sr. Millo i Rocher

Gràcies, molt honorable senyor president. Senyores i
senyors diputats, entrem en aquests moments en la recta
final d’aquest debat de política general que ens ha ocu-
pat aquests darrers tres dies, i ho fem, en primer lloc,
des del nostre Grup Parlamentari, valorant positivament
el contingut d’aquest debat en els dos dies anteriors i,
òbviament, ho fem especialment valorant molt positi-
vament la intervenció que va fer el president en el pri-
mer moment d’aquest debat, una intervenció en què el
president del Govern va deixar clara quina és la inten-
ció d’aquest Govern i quina és aquesta intenció que
compta, òbviament, amb el suport del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Continuar tirant endavant
una acció de govern eficaç, que doni estabilitat al país,
fer-ho tirant endavant, també, tots aquells objectius que
són elements centrals i substancials del programa elec-
toral que en el seu moment va presentar Convergència
i Unió davant de les ciutadanes i ciutadans de Catalu-
nya i fer-ho, també, trobant aquells punts d’acord, cer-
cant aquells punts d’acord en cadascuna de les forces
polítiques d’aquesta cambra, buscant sempre el màxim
consens, però fent-ho, òbviament, servint aquells ob-

jectius que formen part de les nostres conviccions, del
nostre ideari, del nostre programa.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió ha pre-
sentat, concretament, nou propostes de resolució que
passo a esmentar molt sumàriament. La primera, res-
pecte al tema de l’autogovern, fent un reconeixement
explícit de la realitat plurinacional de l’Estat espanyol,
la urgència d’impulsar i incrementar l’autogovern a
Catalunya, instant a assolir tots els traspassos pendents
amb corresponents dotacions de recursos, progressiva
supressió de l’Administració perifèrica de l’Estat, asso-
lir l’Administració única i obtenir transferències de
totes les matèries susceptibles d’acord segons l’article
150.2 de la Constitució i 28 de l’Estatut.

En segon lloc, sobre el finançament, assolint a través
d’aquesta Proposició un nou model, seria la nostra vo-
luntat que tingui un ampli consens amb les forces par-
lamentàries; aquesta és i ha estat sempre la nostra vo-
luntat, garantint el ple desenvolupament de l’Estatut, un
finançament més just per a Catalunya, que ens doni una
vertadera autonomia financera per tal de decidir efec-
tivament sobre la política fiscal aplicable a Catalunya,
i garantint també la cohesió social a Catalunya incre-
mentant la competitivitat de l’economia catalana en el
marc del procés d’integració europea.

M’agradaria dir, en aquest punt, que la proposta, con-
cretament la número 4 del Partit Popular, que és una
proposta relacionada també amb l’àmbit del finança-
ment, nosaltres la transaccionaríem si el Partit Popular
accepta que la referència concreta del finançament dels
ens locals a través d’aquest pacte local quedés subsu-
mida en allò que per a nosaltres és un tema més global
del finançament de Catalunya. I aprofito, també, per
demanar que el Partit Popular tingui en consideració la
possibilitat de tenir una petita esmena tècnica en la pro-
posta número 5, en què es refereix a la reforma de
l’Administració, que estem d’acord en el contingut
d’aquesta proposta; únicament, ens sembla que seria
més adient substituir la paraula «reforma» per «millo-
ra» de l’Administració, acceptant i admetent totalment
tot el contingut de la seva proposició.

Hem presentat, també, una proposició relacionada amb
l’increment o amb la millor presència de Catalunya en
els òrgans de direcció de la Unió Europea. També hem
presentat una proposta de resolució en l’àmbit de la
immigració que ha sigut motiu de consens ampli amb
les forces de la cambra, de la qual cosa n’estem molt
satisfets, que manifesta, òbviament, la conveniència de
fer una profunda reflexió en aquest tema i arribar a
acords importants per tal de millorar tot allò que fa re-
ferència, per exemple, al reagrupament familiar de les
persones immigrants, a la garantia de compliments de
drets socials i laborals, o a propiciar la participació ac-
tiva en la política global d’immigració per part del
Govern de Catalunya.

També hem presentat una proposició, concretament la
número 5, sobre les noves tecnologies, i que constata la
necessitat de portar a tots els racons del nostre país el
que anomenem «societat de la informació».

La número 6 parla d’un tema que també hem tractat
moltes vegades en la cambra, que és el tema referent a
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l’equiparació, a la igualtat d’oportunitats entre l’home
i la dona, imprescindible, al nostre entendre, per a un
correcte desenvolupament econòmic i el progrés soci-
al del nostre país.

També hem presentant, com no podia ser d’altra mane-
ra, una proposició sobre el famós tema de les matrícu-
les, per tal de manifestar quina importància té per a
nosaltres que el Govern de l’Estat revisi el model adop-
tat i, per tant, es visualitzi finalment l’existència de
nacionalitats i regions de l’Estat espanyol, en el marc
de la reglamentació de la Unió Europea en aquesta
matèria.

Les dues últimes proposicions que hem presentat...,
concretament la número 8, per continuar impulsant des
del Govern de la Generalitat polítiques que fomentin la
igualtat social i el suport a les persones marginades,
especialment les que estan en risc de marginació, que
ningú quedi exclòs del benestar de la nostra societat.

I, finalment, una proposició sobre el tema de l’aigua,
dels recursos hídrics, òbviament partint de la constata-
ció de la manca de recursos en el nostre país en tot allò
que fa referència als transvasaments d’aigua i a les
compensacions que les terres de l’Ebre, concretament,
haurien de rebre, que ha estat motiu també d’una tran-
sacció amb totes les forces de la cambra, de la qual cosa
també ens sentim molt satisfets.

Deixin-me, però, dir que ha estat una gran sorpresa per
a nosaltres comprovar que aquelles paraules que ahir
sentíem en la segona part del debat, aquelles paraules
en les quals el Grup Socialista ens anunciava, junta-
ment amb altres grups de la cambra, que hi havia una
gran voluntat de trobar forts consensos en aquells temes
que són essencials per al nostre país, per a nosaltres
i també per a vostès, especialment el tema de l’autogo-
vern de Catalunya i el finançament del nostre auto-
govern..., ha estat sorprenent per a nosaltres comprovar
que, malgrat la nostra voluntat d’arribar a acords –i el
contingut de les nostres proposicions així ho deixa ben
evident–, vostès han preferit presentar-se davant
d’aquesta cambra amb una proposta tancada, que dei-
xa pràcticament impossible entrar-hi, atès que l’enun-
ciat d’aquesta proposta desqualifica d’una manera in-
acceptable, inadmissible, la tasca que desenvolupa el
Govern de Catalunya. I ho dic així de clar perquè
no dubtin que nosaltres podríem perfectament –i, de
fet, en les votacions, ho demostrarem després– estar
d’acord, si hi hagués hagut una voluntat sincera, si
hi hagués hagut coherència entre les paraules d’ahir i
els fets d’avui, els textos que trobem en els papers...,
avui a aquesta cambra hi hauria una votació que reflec-
tiria aquesta voluntat sincera d’arribar a un màxim con-
sens.

Si no ho he entès malament de la intervenció del por-
taveu del Grup Parlamentari Socialista, vostès no han
retirat la proposició número 1. Bé, tampoc nosaltres, en
aquest sentit, la podrem votar, perquè vostès en aquesta
Proposta també toquen elements que no són realment
essencials en el nostre programa de govern. Però,
en canvi, vull que vostès tinguin clara una cosa: en
aquesta fotografia que vostès han decidit fer-se avui,
en aquesta fotografia que vostès han volgut donar a la

societat catalana, nosaltres estem absolutament dispo-
sats a votar aspectes que representen pràcticament el
90% del seu contingut. I això per què ho dic? Perquè
només hi ha un element que vostès introdueixen d’una
manera, al nostre entendre, frívola, que és manifestar en
aquesta Proposta la necessitat de reformar l’Estatut. Bé,
vull també deixar ben clar que vostès, en una altra pro-
posta, això no ho reformaven, però en canvi introduei-
xen elements que no són assumibles per nosaltres.

Nosaltres volem continuar essent coherents, nosaltres
volem continuar dient allò que es va dir en el discurs
inicial del president del Govern: volem continuar tirant
la tasca de govern endavant, volem treballar per acon-
seguir aquesta quota d’autogovern més alta, volem
aconseguir un millor tracte fiscal per a Catalunya, però
no volem tractar temes tan importants i tan substanci-
als com podria ser, per exemple, la reforma de l’Esta-
tut, seria incoherent amb el plantejament d’aquesta le-
gislatura, preferim esgotar fins al màxim, fins a l’últim
racó, tots els elements possibles per treure el màxim
rendiment de l’Estatut, i, en canvi, haurem perdut
d’aquesta manera –no pas per culpa nostra– l’oportu-
nitat d’aconseguir un consens molt ampli amb totes,
absolutament totes, les matèries incloses en aquesta
matèria. Per tant, permetin-me amb tota cordialitat que
dubti de la sinceritat d’aquesta presentació que avui ens
han volgut fer i que dubti també, òbviament, de la co-
herència d’aquesta.

Dit això, anunciar també que el nostre Grup Parlamen-
tari, en la mateixa línia que va anunciar ja el president
del Govern en la seva intervenció, votarà a favor de tot
un seguit de propostes del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana que estan en coherència amb tot allò
que forma part del nostre ideari polític i que forma part,
també, del nostre programa electoral. També ho farem
en algunes de les propostes presentades per Iniciativa
per Catalunya, i després, en la votació, podran compro-
var que aquesta no és, per tant, una posició només ver-
bal, que no és retòrica, sinó que és realment una volun-
tat sincera i coherent d’arribar als màxims acords amb
tots els grups de la cambra per tirar endavant el nostre
país.

Totes aquelles altres proposicions que no votarem, no les
votarem bàsicament per tres motius. En alguns casos...

El president

Hauria d’anar acabant, senyor diputat...

El Sr. Millo i Rocher

Acabo de seguida, senyor president. Tan sols quinze
segons...

Com deia, no les votarem bàsicament per tres motius.
Algunes d’elles per coherència ideològica i programà-
tica: no podem votar a favor d’elements que estan en
contra del nostre programa, òbviament, perquè la con-
fiança que els electors han donat a Convergència i Unió
fa que això no sigui possible. En segon lloc, per respon-
sabilitat política, perquè no podem aprovar qüestions o
elements que impliquen modificacions del nostre pres-
supost; això és un debat que farem dintre de dos mesos,
i, per tant, serà el moment de plantejar-les. I, finalment,
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per una qüestió de rigor parlamentari; és a dir, nosaltres
entenem que com a grup parlamentari no podem votar
algunes de les proposicions que hem llegit, que hem
pogut veure, que d’alguna manera significaria aprovar
coses que el Govern està portant a terme, que està rea-
litzant, que està executant, i vostès comprendran, òbvi-
ament, que el nostre Grup no podria, per una qüestió de
rigor parlamentari entrar en contradicció amb les acci-
ons executives que el Govern porta a terme i a les quals
el nostre Grup Parlamentari, òbviament, continuarà
donant suport.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Sí? Em demana la pa-
raula, senyor Nadal?

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Em permet un moment, per contradiccions, senyor pre-
sident, del senyor Millo i al·lusions directes?

El president

Té mig minut.

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Sí, el senyor Millo acaba de fer una mostra d’extrema
debilitat del Grup de la majoria. Nosaltres havíem dei-
xat una porta oberta en benefici de la voluntat de dià-
leg i d’autocrítica expressada pel senyor president de la
Generalitat; però, com que el senyor Millo, en nom del
Grup de la majoria, no la recull, retirem en aquest ma-
teix moment la Proposta de resolució número 1.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Popular, té la paraula la il·lus-
tre diputada senyora Dolors Nadal.

La Sra. Nadal i Aymerich

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors
diputats, les propostes de resolució del Grup Popular
que ara defenso tenen com a objectiu oferir un nou pro-
jecte per a la nova etapa que volem que encari el Go-
vern de Catalunya, el Govern de la Generalitat, a partir
d’aquest debat. El que estem fent és una oferta política
que suposa una embranzida modernitzadora per al nos-
tre país, una oferta que dirigim a tota la societat catala-
na, una oferta que esperem que sigui recollida pel Go-
vern, que sigui recollida pel Grup de la majoria, perquè
realment Catalunya pugui afrontar el futur amb garanti-
es d’èxit.

En el transcurs del debat, ahir, tots els grups de l’opo-
sició varen posar de manifest l’atonia amb la qual està
vivint el Govern de Catalunya. I el que ens preocupa, el
que ens preocupa del debat d’ahir és que aquesta ato-
nia que recordàvem que té el Govern es referma cada
dia que passa sense assumir aquests nous reptes de fu-
tur que tenim davant mateix. Es confirma cada dia quan
s’instal·la, quan el mateix Govern s’instal·la en un pas-

sat reivindicatiu, com si res no hagués canviat en les
dues darreres dècades. I, sobretot, ens preocupa més
encara que això ho rubriquin membres del Govern
quan abandonen el que és la seva principal obligació,
que és l’impuls, la defensa, però sobretot l’exercici del
nostre autogovern, perquè aquesta és la seva obligació,
i en lloc d’això es dediquen a fer, desfer, refer tesis
sobre sobiranies compartides o allò que anomenen
«obertures tàctiques de joc», que, per cert –per cert,
senyor president–, mai no han estat en la tradició del
nacionalisme moderat, que sempre ha apostat per la
Constitució i per l’Estatut. Per això ens satisfà enorme-
ment, per això satisfà enormement el Grup Popular que
aquesta cambra avui refermi la vigència de la Consti-
tució i de l’Estatut i que deixi per als tripartits d’esquer-
ra les vies de la inestabilitat. (Forta remor de veus.)

El president

Esperi’s un moment, senyora diputada...

La Sra. Nadal i Aymerich

Tal com vàrem exposar ahir...

El president

Esperi’s un segon, esperi’s un moment, esperi’s...

La Sra. Nadal i Aymerich

Tal com vàrem exposar ahir, senyores i senyors dipu-
tats, considerem que a Catalunya s’està obrint un nou
cicle polític, que realment no podem desconèixer que
estem en una situació de final d’etapa. I des del Grup
Popular considerem que en aquesta nova etapa és im-
prescindible, és absolutament necessari obrir un diàleg
serè, un diàleg obert, un diàleg franc, per tal d’assolir
el millor futur per a Catalunya que ben segur que totes
les forces polítiques d’aquesta cambra desitgem.

El Grup Popular està decidit a impulsar aquest diàleg,
està decidit a impulsar aquest diàleg partint de les pro-
postes de resolució que ara sotmetrem a la considera-
ció de les senyores i senyors diputats d’aquesta cambra.
Perquè considerem que en un debat de política general
no són importants les paraules com els fets demostra-
bles, les realitats tangibles, que són les que pesen en el
moment de trobar-se en un debat d’aquestes caracterís-
tiques. I no han de pesar, no ens podem deixar portar
per polèmiques circumstancials que només intenten
distreure l’atenció i que són inútils; són importants,
però són inútils per fer progressar el nostre país.

No podem desconèixer que el procés de construcció
europea, les noves realitats del món globalitzat, l’am-
pli –l’ampli– autogovern de Catalunya, són factors
nous que ens obliguen a posar-nos al dia a tots, però
especialment al Govern de la Generalitat; que no po-
dem mantenir-nos ancorats en la mentalitat només de la
reivindicació. Ens deia el president de la Generalitat:
«És que hem de reivindicar coses.» Bé, reivindiquem
allò que hàgim de reivindicar, però no ens mantinguem
ancorats en aquesta mentalitat que és una mentalitat del
passat.
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El que estem dient és que, en definitiva, cal governar.
I ho vam dir ahir i ho volem repetir avui. Si no s’ha
governat prou en aquest primer tram de legislatura, no
ha estat pas, senyor president, perquè vostè no hagi tin-
gut els suports per fer-ho. Ahir li dèiem –i avui l’hi
volem tornar a recordar–: cada vegada que s’han deba-
tut qüestions importants per al país, cada vegada que
s’han debatut qüestions importants per a l’estabilitat i
per a la governabilitat, el guarisme 68 ha estat en el
marcador. I això ho hem fet i ho seguirem fent sense
cap mena d’escarafalls salvapàtries; això ho farem, com
ho hem fet fins ara, només amb responsabilitat. (Persis-
teix la remor de veus.) Perquè, senyores i senyors dipu-
tats, el doble llenguatge, la indefinició, les equidistàn-
cies, les aproximacions tripartides només condueixen a
la confusió, sense oferir solucions...

El president

Prego silenci, de debò, als senyors diputats. Esperi’s un
moment per això, senyora Nadal, esperi’s, ja l’avisaré
quan hagi de prendre la paraula. (Pausa.) Pot comen-
çar.

La Sra. Nadal i Aymerich

Moltes gràcies, senyor president. Els deia que el doble
llenguatge, la indefinició, les equidistàncies, les apro-
ximacions tripartides només condueixen a la confusió
i no ofereixen solucions, i diria més, diria que no ofe-
reixen, ni tan sols, expectatives de solució. Per això, el
Grup Popular concreta una oferta política en les pro-
postes de resolució que ara defenso i que estan verte-
brades al voltant –com deia– de l’estabilitat política i de
la governabilitat, de la lleialtat institucional, de la mo-
dernització del nostre país, de la defensa a ultrança de
l’interès general, de l’austeritat, de l’eficàcia i també,
naturalment, de la consolidació de les polítiques de
benestar. Una oferta política que –insisteixo– fem a la
societat catalana, que considerem necessària per a un
avenç econòmic i social que garanteixi el progrés i la
cohesió social; en definitiva, que garanteixi la moder-
nització del país.

I, a més a més, una oferta que sigui capaç d’articular no
només un projecte comú i compartit per a Catalunya,
un projecte comú i compartit per a tots, sinó, a més a
més, també un projecte atractiu per a Espanya que vo-
lem que Catalunya lideri. Han estat trets característics
de la nostra societat, la capacitat d’iniciativa i d’inno-
vació, i creiem que aquestes capacitats han d’orientar
també l’acció del Govern de Catalunya. Cal apostar
per l’austeritat del sector públic i per la modernització
–torno a insistir– del nostre país. I, per fer-ho, cal que
apostem decididament per generar confiança, i això
només s’aconseguirà, el Govern de Catalunya només
aconseguirà generar aquesta confiança si garanteix l’es-
tabilitat que li ofereix el Grup Popular, perquè obrir
camins, obrir altres camins, només suposarà frens al
desenvolupament econòmic i a l’estabilitat social per
falta de credibilitat en els objectius i en les accions
polítiques, perquè el president de la Generalitat ho sap
molt bé: un país sòlid només es fa quan es genera con-
fiança.

Per això, senyores i senyors diputats, les nostres pro-
postes de resolució van dirigides a construir una Cata-
lunya oberta, solidària, amb progrés i, com els deia,
amb capacitat de lideratge a Espanya i a Europa. I, per
fer-ho, hem de dotar d’instruments a la societat civil,
cal que els actors socials siguin agents actius, que pu-
guin plantejar noves mesures, idees i iniciatives, que
tinguin capacitat de decisió i, sobretot, que des del
Govern de la Generalitat se’ls doti dels mitjans sufici-
ents per poder dur-les a terme, perquè el progrés, la
competitivitat, el lideratge de Catalunya es basa, s’ha
basat sempre en aquest país en les persones, i es basa i
s’ha basat sempre en aquest país en l’esperit innovador
de les nostres empreses.

El que he exposat fins ara recull els eixos fonamentals
de les nostres propostes, perquè considerem que en el
segle XXI autogovern equival a eficàcia i correspon-
sabilitat, considerem que no és l’autodeterminació i
considerem, sobretot, que no és una coartada que jus-
tifiqui una despesa pública poc transparent o uns ser-
veis públics que no funcionin ni amb eficàcia ni amb
puntualitat. Per tant, considerem que autogovern no és
només reivindicació, perquè Catalunya –Catalunya–
forma part de comunitats autònomes plurals i diferen-
ciades, unes comunitats autònomes que han anat evo-
lucionant per camins diferents, per camins plurals, i
tenim realitats diferents; per tant, el lideratge no ens el
donarà pas tenir una o una altra competència; el li-
deratge, el que ens el donarà, justament, és ser capaços
d’assolir aquesta fita històrica de modernitat que tenim
davant.

Senyor president, senyores i senyors diputats, acabo ja.
En democràcia, el diàleg, el consens, arribar a acords,
sens dubte és un valor, és un valor perquè millora la
qualitat de les decisions i és un valor perquè, en defini-
tiva, el coneixement de les ofertes dels altres sempre
millora les pròpies. En aquest sentit, el Grup Popular ha
transaccionat propostes de resolució i lamenta en al-
guns casos, com en el cas d’Iniciativa per Catalunya, en
algunes propostes del Grup Socialista, en algunes pro-
postes del Grup d’Esquerra Republicana, no votar-les
perquè considerem que entren en un detall que no
s’adiu amb el plantejament que ha fet el Grup Popular
en aquest debat, que és presentar eixos polítics de de-
marcació i que, per tant, considerem que votar propos-
tes de resolució que baixen al detall vindria a desvirtuar
la nostra proposta, tot reconeixent la tasca realitzada
per la resta de grups parlamentaris.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds, té la paraula l’il·lustre diputat
senyor Joan Boada.

El Sr. Boada i Masoliver

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors
diputats, des del nostre punt de vista, avui podem co-
mençar una nova etapa a la política catalana, em sem-
bla que estem en les suficients condicions per plantejar-
ho d’una manera seriosa, d’una manera coherent i,
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a més a més, amb una clara voluntat per tirar-ho enda-
vant. Disposats a donar un fort impuls a les propostes
progressistes i d’esquerres, que volen ser no només una
simple fotografia, com deia el senyor Millo, i, en tot
cas, si és una fotografia ens la fem amb molts ciutadans
i ciutadanes de Catalunya que a les passades eleccions
varen donar els vots favorablement, la majoria, a les
forces d’esquerres. La fotografia, també, amb els ciu-
tadans de Catalunya, que ells, d’una manera democrà-
tica, varen decidir quina havia de ser la gestió política
d’aquest país.

I, a més a més, amb total coherència, nosaltres..., ahir
Rafael Ribó ho va repetir des del començament fins al
final, que aquesta era l’única manera de tirar endavant el
país a través d’una alternativa progressista i d’esquerres;
però no només ho dèiem ahir, fa molt de temps que ho
hem anat repetint i per fi sembla que cada vegada té més
força aquest impuls, aquestes ganes de, evidentment, ti-
rar endavant aquesta alternativa i, sobretot –sobretot–,
superant d’una vegada per totes el tap que representa el
senyor Pujol, el tap que representa Convergència i Unió
per a un avenç equilibrat i sostenible del país.

Les votacions que puguem fer avui, la resolució que
hem fet conjuntament amb el Grup Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi i amb Esquerra Republicana és un mis-
satge molt clar i molt contundent al Govern del país; és
un missatge, també, a aquesta cambra, però, sobretot
és un missatge a tota la societat, que diem que estem
disposats, potser a poc a poc, potser amb dificultats,
potser amb diferències, però que estem disposats a ti-
rar endavant aquesta alternativa perquè en poc temps ja
sigui una veritable realitat de govern, i per això comen-
cem a partir d‘avui i amb passes lentes però segures, a
acabar el 2003 o quan calgui. (Remor de veus.)

Per això, les propostes conjuntes que hem fet les forces
d’esquerra són propostes que no són exclusivament per
a una fotografia, sinó que entren en tots els àmbits...

El president

Esperi’s un moment, senyor diputat. Gràcies.

El Sr. Boada i Masoliver

...són propostes que entren en tots els àmbits de la po-
lítica catalana, a l’àmbit de la potenciació de l’autono-
mia, de l’autogovern, del finançament. Deia el senyor
Millo que ells eren coherents. Sí que han set coherents,
és veritat, té tota la raó del món: vint anys de coherèn-
cia en voler tenir una actitud partidista a la negociació
del finançament i de l’autogovern, coherència que con-
tinuen vostès i esperem que tampoc duri excessiva-
ment, però coherència, en aquest sentit, sí que n’han
tingut, i per això no es queixin si ara aquesta coherèn-
cia ha passat a l’àmbit de les esquerres, també reivin-
dicant allò que nosaltres ja havíem reivindicat des de fa
molt de temps.

Per això nosaltres, a més a més de presentar aquesta
Resolució conjunta amb Esquerra Republicana i Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, també hem fet tot un se-
guit de propostes, nombroses propostes que volen re-
presentar o volen exemplificar les nostres propostes des
d’Iniciativa per Catalunya - Verds per un govern d’es-

querres, per un govern, per una nova etapa que s’obre
a Catalunya en el segle XXI que hauria de venir defini-
da –i aquest és el nostre objectiu– per un major
protagonisme dels valors i les polítiques d’esquerra.
Aquest és l’impuls que necessita Catalunya i que nos-
altres estem disposats a col·laborar-hi conjuntament
amb altres forces.

I aquestes propostes, des del nostre punt de vista, estan
basades en quatre grans eixos: una aposta decidida pel
benestar i les polítiques públiques; una política territo-
rial basada en la planificació, el reequilibri i la sos-
tenibilitat; la radicalitat en la defensa dels drets perso-
nals i a la millora dels instruments democràtics, i el
consens com a base de l’impuls de l’autogovern i el fi-
nançament de Catalunya. Totes les nostres propostes,
les 58 propostes, estan emmarcades en aquests quatre
blocs que, a grans trets i una mica telegràficament...
Amb relació al primer bloc, del benestar i les polítiques
públiques, posem en un primer pla un ensenyament
públic emancipador i socialment integrador, basat en la
compensació de desigualtats i l’equitat. Vol dir que
superem la igualtat d’oportunitats de «tothom el ma-
teix» per l’equitat «tothom el que necessita», un valor
que sembla que és important, que significa una clara
inversió que arribi al 6% del PIB català i, evidentment,
anar a consolidar allò que és inherent en el sistema edu-
catiu, que és el dret a la gratuïtat i que, en aquest mo-
ment, no es satisfà.

En el mateix moment, també pensem que cal potenci-
ar, cal elaborar un pla general de la formació professi-
onal i ocupacional que hauria de definir el model, la
planificació i l’adequació a la demanda del mercat de
treball, perquè ara, a vegades, els errors que estem pa-
tint o les situacions de dèficits que estem patint en
aquests moments són degudes a errors de manca de
planificació que hi ha hagut per part del Govern de la
Generalitat.

I alhora potenciar clarament i contundentment un pla
d’habitatge, però també amb diners propis de la Gene-
ralitat de Catalunya, no únicament traspassar el Plan
nacional de vivienda aquí a Catalunya sense fer un
veritable pla d’habitatge dirigit a aquells sectors de la
població que més ho necessiten; és fàcil gestionar un
plan nacional de vivienda si veritablement no ens en-
frontem a les necessitats que hi ha en aquests moments
a Catalunya, necessitat d’habitatges de lloguer públic
per a joves, promoure la creació d’habitatge protegit, i
per això fem una proposta clara en aquest sentit: pro-
moure l’obligatorietat que dins del planejament urba-
nístic un 40% dels habitatges tinguin algun règim de
protecció. Aquesta serà una de les maneres per abara-
tir veritablement el preu de la «vivenda», i no les pro-
postes desbarrades que vénen des del Govern del Par-
tit Popular, des del Govern central.

Al mateix moment, pensem que hi ha un element clar
de potenciació del sistema sanitari públic, però també
impulsar les polítiques d’atenció a la dependència i,
sobretot, la inclusió del risc de dependència a la Segu-
retat Social com a resultat de ser un apartat específic,
propi dels pactes de Toledo. Em sembla que aquest és
un pas important que hauríem de fer també en el trac-
tament dels serveis socials.
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El mateix, en el tema d’un pla nacional d’ocupació, o
en tot el tema de fomentar, potenciar la política agrària
a través d’una llei marc d’orientació de la política agrà-
ria catalana. Per ara, l’únic que els hem donat als page-
sos i, si més no, últimament, ha set una forta càrrega
policial. Per això nosaltres hem presentat una resolució
en aquest sentit, doncs, de condemna a les actuacions
de la Policia Nacional i dels Mossos d’Esquadra a Tar-
ragona i a Girona, que vénen a representar allò que no
s’ha de fer, allò, com no s’ha d’actuar per tractar uns
ciutadans que feien una reivindicació totalment justa.
Volem que aquest Parlament condemni clarament l’ac-
tuació de la Policia Nacional i dels Mossos d’Esquadra
a Tarragona i a Girona. Després de les declaracions de
molts membres dels diferents partits, no hi haurà cap
tipus de problemes, suposo, per tirar-ho endavant. (Re-
mor de veus.)

Amb relació a la política territorial i ambiental, creiem
que és imprescindible un pla territorial sostenible per a
Catalunya, la planificació del territori, que ara està en
mans del mercat. Al Govern de Convergència i Unió no
li interessa en absolut el desenvolupament d’una plani-
ficació, i que aquesta planificació sigui sostenible, i,
sobretot, des d’aquesta transversalitat de la sosteni-
bilitat portar a terme un pla general de mobilitat soste-
nible, una política hidràulica basada en la gestió de la
demanda, una potenciació del tema dels residus, una
reconversió cap a un model energètic sostenible, i so-
bretot, també, demanarem, i aquí ja demanem solemne-
ment també, que en aquest Parlament es faci un debat
sobre l’estat ecològic de la nació i veurem en quina si-
tuació està, perquè hem de saber en quina situació està
per planificar, evidentment, cap al futur.

I l’últim, també, tot el tema dels drets personals i la
radicalitat democràtica com un dels elements impor-
tantíssims, sobretot perquè els principis del foment de
la pau, de la solidaritat, de la cooperació, d’una mane-
ra transversal, incideixin en totes les polítiques de la
Generalitat, ja només en el ja tan amanit 0,7%, que no
hi arribem de cap de les maneres, sinó impulsar accions
com la creació de l’agència catalana per la cooperació
al desenvolupament o la creació de l’institut català in-
ternacional per la pau.

Alhora també un veritable pacte social per la immigra-
ció, que ja hem arribat evidentment aquí, a un acord,
però que no és suficient. Nosaltres mantenim les reso-
lucions que fan referència a la Llei d’estrangeria, al
manteniment de la Llei que nosaltres vàrem consensuar
i que es va votar i que, per desgràcia, s’han rebutjat les
esmenes a la totalitat de la reforma que volia fer el Par-
tit Popular. I aquest és un element, des del nostre punt
de vista, totalment en negatiu i que no serveix, evident-
ment, a aquesta idea del consens i de la integració so-
cial dels immigrants.

En definitiva, tot un seguit de polítiques, tot un seguit
de propostes que van amb la idea que abans nosaltres
plantejàvem.

Abans, dir també que no votarem favorablement les
propostes del Partit Popular i, en tot cas, no tant per
explicar-les una a una, que ja s’entén, perquè evident-
ment estem als antípodes des del punt de vista ideolò-

gic, sinó que, sobretot la número 1, o fins i tot la tran-
sacció que han fet amb Convergència i Unió, nosaltres
creiem que hem d’explicar per què no la votarem favo-
rablement, perquè tot i que rebutja la violència, i que
nosaltres compartim aquest rebuig a la violència, no-
més es fa referència a una violència partidària, al tema
de les universitats; és totalment incompleta. No parlem
d’altres violències que pateixen els ciutadans d’aquest
país, violències que potser haurem de patir alguns el dia
12 d’octubre, exercida per bandes feixistes ultradre-
tanes, o per skins, o per altres col·lectius violents. Una
denúncia a tota la violència que s’exerceix als ciutadans
d’aquest país seria del tot assumible. Una denúncia a la
violència només d’un sector, evidentment, doncs, és
difícil de poder entendre.

En definitiva, des del nostre punt de vista, aquestes pro-
postes ens porten que només, només des d’una esquerra
plural que reculli l’àmplia gamma d’opcions i aspiraci-
ons de la ciutadania, podrem fer possible entrar en una
nova etapa que de ben segur avui comencem.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. S’ha acabat el debat i
ara procedirem a la votació de les diferents resolucions
presentades. L’ordre de les votacions... Prego a les se-
nyores i als senyors diputats un mínim d’atenció.

Primer, tinguin, lògicament, a punt el sistema de vota-
ció. Segon, l’ordre serà pel mateix ordre presentant:
primer les del Grup Socialista, les d’Esquerra Republi-
cana, les de Convergència i Unió, del Partit Popular i
Iniciativa. Després votarem la resolució conjunta pre-
sentada per Socialistes, Iniciativa i Esquerra Republica-
na, i després totes les transaccionals, una per una.

Comencem per les propostes del Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi.

Té la tarja ja ben posada, senyor Boada? Costa, costa de
vegades. Ja està. Molt bé.

La primera votació. Donat que el Grup Socialista ha
retirat la resolució número 1, votarem la número 2.

Comença la votació.

Aquesta resolució ha estat rebutjada per 68 vots en con-
tra, 55 a favor i 12 abstencions.

La segona votació. Votarem, de la proposta de resolu-
ció número 4, els punts 1 i 2, i la resolució número 9.
(La Sra. Nadal i Aymerich demana per parlar.)

Sí? Senyora Nadal.

La Sra. Nadal i Aymerich

Per demanar votació separada del punt 1 de la resolu-
ció número 4 del Grup Socialista.

El president

Molt bé. Per tant, a veure, demano només que tinguin
present el següent: no m’hi afegeixin nous conceptes,
a la votació, sinó que, en tot cas, me les demanin per
separat, perquè tinc el guió pensat en aquest sentit. Si
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vostès veuen que, d’una, me n’he oblidat, o que no l’he
posat, llavors m’avisen. Gràcies. (El Sr. Joaquim Nadal
i Farreras demana per parlar.)

Senyor Nadal.

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Senyor president, la 3...

El president

La resolució número 3 sortirà al seu moment. És a dir...

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Per algun motiu? (Remor de veus.)

El president

Sí, a veure. Senyores i senyors diputats, per intentar
racionalitzar les votacions en el menor nombre possi-
ble de votacions és impossible seguir la seqüència
numèrica a què estan acostumats vostès amb la mate-
màtica euclidiana. (Rialles.) Estem en matemàtica par-
lamentària, que n’és una altra.

Ara anem a votar, de la resolució número 4, el punt 1.

Comença la votació.

Aquest punt ha estat votat per la unanimitat dels pre-
sents.

Ara passem a votar, de la proposta de resolució núme-
ro 4, el punt 2, i la resolució número 9.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 122 vots a favor, 12 en contra i cap
abstenció.

A continuació votarem, de la proposta de resolució
número 5, el punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 55 vots a favor, 80 en contra i cap
abstenció.

A continuació posem la resta de la proposta de resolu-
ció número 5.

Comença la votació.

Ha estat... Com ha estat? Hi ha 67 vots a favor, 67 en
contra i cap abstenció. Per tant, s’ha de tornar a votar,
amb les portes tancades, lògicament.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 65 vots a favor, 66 en contra i cap
abstenció.

Posem ara a votació les propostes de resolució núme-
ro 3 i 6, i la resta de la 4.

Comença la votació.

No? Demanen votació separada, segurament. Esperem
un segon.

El Sr. Camp i Batalla

Senyor president, havíem demanat votació separada de
la 3, amb una esmena tècnica que feia referència al

Consell d’Europa i a la Comissió Europea, si no ho tinc
mal entès.

El president

Molt bé. Per tant, posem a votació... A veure, prego al
senyor Nadal que precisi exactament la votació que
anem a fer ara de la resolució número 3.

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

El Grup Parlamentari de Convergència en demana vo-
tació separada i hi estem d’acord, incorporant, també,
«el Consell Europeu», no només «la Unió», sinó «el
Consell Europeu».

El president

Hi estan d’acord tots els grups? (Pausa.) Molt bé.
Doncs, posem a votació la resolució número 3 amb
l’addició que s’acaba de fer en aquests moments.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 123 vots a favor, 12 en contra i
cap abstenció.

A continuació, posem a votació la proposta de resolu-
ció número 6 i la resta de la 4.

Comença la votació.

(Remor de veus.)

Hi ha hagut una altra vegada un empat; per tant, amb
les portes tancades, comença una nova votació.

Comença.

Ha estat rebutjada per 67 vots a favor, 68 en contra i cap
abstenció.

Aquí s’acaba la votació de les propostes de resolució
del Grup Socialista.

Comencem ara les propostes del Grup d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. La primera votació és, de la
proposta de resolució primera, el punt 2; de la sisena,
el punt 1 fins a «crisi energètica», de la 6, el punt 2 fins
a «teixit del petit i mitjà comerç català»; la novena, punt
2; la novena, punt 3; la dinovena, paràgrafs primer i
tercer; de la vintena, el punt 2, i de la vintena, el punt
3. Això, com vostès poden, de seguida, intuir, és impos-
sible de ser seguit per la majoria dels senyors diputats,
però sí que els portaveus l’han seguida. És en aquest
sentit que aquesta votació la podem fer... (Remor de
veus.)

Per tant, ara posem a votació això que acabo d’esmentar.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 122 vots a favor, 12 en contra i cap
abstenció.

La següent votació és la proposta de resolució prime-
ra, punts 1, 3 i 4; la 5.1, la resta de la 6, la 7, la 8.2, la
10, l’11, la 12, la 13, la 15, la 16, la 18, segon paràgraf
de la proposta de resolució 19, i la 20.1. Suposo que
han comprès tot el contingut del que anem a votar. (Re-
mor de veus.)

No ho ha comprès tothom, segurament.
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El Sr. Camp i Batalla

Senyor president...

El president

Sí, senyor Camp.

El Sr. Camp i Batalla

A nosaltres, l’11, la 15 i la 16 ens agradaria votar-les
separadament.

El president

El complauré. Gràcies.

Comencem primer la votació: 11, 13 i 16. Perdó: i 15.
La 15 també. Molt bé: 11, 15 i 16.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 123 vots a favor, 12 en contra
i cap abstenció.

I ara, la resta de la relació que ja he fet abans.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 67 vots a favor, 68 en contra i
cap abstenció.

Ara sotmetrem a votació la proposta de resolució 9,
punt 4, i la 14.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 68 en contra i 50
abstencions.

A continuació sotmetrem a votació la proposta de reso-
lució 17.2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 67 en contra i 50
abstencions.

I ara posarem a votació la proposta de resolució 17.3.

Comença la votació.

Ha estat acceptada per 73 vots a favor, 12 en contra i 50
abstencions.

Aquí han acabat les votacions de les propostes de reso-
lució presentades per Esquerra Republicana.

Comencem ara les de Convergència i Unió.

Primer les propostes de resolució 1, 2 i 3.

Comença la votació. (La Sra. Nadal i Aymerich dema-
na per parlar.) Un segon, es para la votació. Senyora
Nadal.

La Sra. Nadal i Aymerich

Sí, senyor president, la número 1 i la 7, conjuntament,
i la 3, separada. I una altra votació amb la 2, la 4, la 5...

El president

No, a veure, seguirem el sistema que abans he indicat.
D’aquesta primera votació quina vol que li separem?
Entre la número 1, la 2 i la 3, vol separar...

La Sra. Nadal i Aymerich

Les 1 i 7 per una banda, i la 3 per una altra. Doncs, la
3, separada, senyor president, només.

El president

La 3, separada. Molt bé. Per tant, ara votarem, farem la
número 1 primer, la 2 sustenta una transacció; per tant,
no la votem, i després la 3, que ens l’han demanada
separada. Aquesta serà la seqüència d’aquesta votació.

Primer, la resolució número 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 56 vots a favor, cap en contra i 79
abstencions.

Ara la proposta de resolució número 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 107 vots a favor, 12 en contra i
16 abstencions.

Ara posarem a votació la proposta de resolució núme-
ro 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 80 vots a favor, 50 en contra i 5
abstencions.

Ara la proposta de resolució número 6.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 80 vots a favor, cap en contra i 55
abstencions.

Ara la proposta de resolució número 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 123 vots a favor, cap en contra i
12 abstencions.

I ara la proposta de resolució número 8.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 68 vots a favor, 62 en contra i 5
abstencions.

I aquí acaba la votació de les propostes de resolució
presentades per Convergència i Unió.

De les propostes del Grup Popular, les propostes de
resolució número 4 i 5 han sigut transaccionades i, per
tant, es votaran al seu moment.

El Sr. Camps i Rovira

Amb el seu permís. La 6.1, també tenim notícies que és
una transacció que diu: «En aquest sentit, cal dotar els
hospitals de l’ICS dels instruments de gestió més efica-
ços», concretament aquest és el text de la transacció
que hauria d’arribar a la Mesa, i, en el cas que no ho
tingui, jo...

El president

No consta a aquesta Presidència que hagi arribat aques-
ta transacció.
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El Sr. Camps i Rovira

En tot cas, aquesta la formulem in voce, si ho permeten
els grups... (Remor de veus.) Escoltin, si no volen...
Sempre, en tota la tradició parlamentària, i en aquests
tipus de debats –i l’experiència, o el record, no m’és
infidel–, sempre s’ha permès la transacció. Si, per un
error mecànic, la Mesa no la té, jo m’acollia a la pos-
sibilitat de fer-ho in voce, com s’ha fet sempre. Si vos-
tès volen canviar el Reglament no hi ha cap problema.
La cambra és sobirana.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. (El Sr. Joaquim Nadal
i Farreras demana per parlar.) Senyor Nadal.

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Només per una precisió. Si la vol tornar a llegir, si us plau?

El Sr. Camps i Rovira

«En aquest sentit, cal dotar els hospitals de l’ICS dels
instruments de gestió més eficaços.»

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

És correcte, senyor conseller? (Pausa.) És que hi havia
una discrepància momentània entre el senyor conseller
i el senyor portaveu.

El president

La pregunta, la formulo a tots els senyors portaveus. Hi
ha algun senyor portaveu que posi inconvenient a la
tramitació transaccional d’aquesta esmena in voce?

No? Molt bé, per tant, la guardarem, també, per al seu
moment, quan toqui votar-la. Moltes gràcies.

La número 1 del PP també sustenta una transaccional.

Per tant, ara votarem la resta de propostes de resolució
del Grup Popular que no són ni la número 1, ni la 4, ni
la 5, ni la 6.1. D’acord?

Comença la votació.

Han estat aprovades per 68 vots a favor, 67 en contra i
cap abstenció.

Aquí s’acaben les votacions de les propostes de resolu-
ció del Grup Popular, i ara comencem les d’Iniciativa
per Catalunya - Verds.

La primera votació és a la proposta de resolució 4.1; 6
punts 7, 8 i 9; 16 punts 1, 2, 3 i 4; 22.2; tercer paràgraf
de l’apartat b de la proposta de resolució 23, 23.c, 39.3,
5 i 6, 48 i 58. (El Sr. Joaquim Nadal i Farreras dema-
na per parlar.) Sí, senyor Nadal?

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Jo demano votació separada de tota la 39, si us plau, que
no estava en la nostra relació, però que introduïm ara.

El president

La 39 separada. (El Sr. Camps i Rovira demana per
parlar.) Senyor Camps.

El Sr. Camps i Rovira

Senyor president, a partir de la 39, d’aquesta que vos-
tè ha dit 39.3, amb aquesta inclusiu, votació separada.
No recordo quines ha dit, 39.3, 5 i 6, 48...

El president

5 i 6, 48 i 58.

El Sr. Camps i Rovira

Sí, per a totes aquestes a partir de la 39.3, demanaria un
altre bloc, si és possible.

El president

Com que el Partit Socialista ha demanat votació sepa-
rada específicament de la 39.3, començarem per aques-
ta. (Pausa.) Ah! perdó, de tota la 39. Molt bé.

El Sr. Camps i Rovira

Llavors, de la relació que vostè ha dit de la 4.1 fins a la
23.c, un segon bloc hauria de ser la 39, i un tercer bloc,
la 56, 48, 55, suposo.

El president

Perdó...

El Sr. Camps i Rovira

Un primer bloc hauria de ser de la 4.1, separat, fins a la
23.c. Un segon bloc, tota la 39, tal com demana el por-
taveu socialista. I un tercer bloc: la 56, 48 i 55.

El president

D’acord. Molt bé.

Per tant, comencem per la votació de la 39.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 68 en contra i 50
abstencions.

Ara sotmetem a votació les 56, 48 i 58.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 65 vots a favor, 69 en contra i
cap abstenció.

A continuació sotmetem a votació la resta de la rela-
ció... (Remor de veus. Pausa.)

A continuació sotmetem a votació la resta de la relació
que he fet anteriorment en iniciar aquesta votació.

Comença la votació.

Ha estat acceptada per 123 vots a favor, 12 en contra i
cap abstenció.

A continuació, la proposta de resolució 28, la 37.7, la
38, la 40, la 44, la 45 i la 49.

Se sotmet a votació. Comença.

Han estat rebutjades per 17 vots a favor, 68 en contra i
50 abstencions.
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I ara sotmetem a votació de la resolució 37 a la resta
que no hem votat anteriorment.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 67 vots a favor, 68 en contra i
cap abstenció.

I, a continuació, tota la resta de propostes de resolució
del Grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 67 vots a favor, 68 en contra i
cap abstenció.

Ara iniciem la votació de les propostes conjuntes, que
hi ha la que està plantejada per Esquerra Republicana,
el Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi i Iniciativa per
Catalunya.

Si hi hagués alguna proposta de votació separada, ara
és el moment.

Si no, comença la votació.

Ha estat rebutjat per 67 vots a favor, 68 en contra i cap
abstenció.

Abans d’iniciar la votació de les propostes transaccio-
nals, aquesta presidència fa avinent que a la pàgina 23
del dossier del Ple, el punt 6.3 ha estat substituït per la
pàgina 24, proposta de resolució transaccional entre el
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
número de registre 13327.

Passem ara a votar la proposta transaccional entre la
proposta número 8 del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi i la proposta número 9 del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

Comença la votació. (El Sr. Boada i Masoliver dema-
na per parlar.)

Perdó, un segon, es para la votació.

El Sr. Boada i Masoliver

Sí, és per demanar votació separada d’aquest punt, de
la lletra, del número 4 lletra h.

El president

H, del punt número 4.

Per tant passem a votació primer el punt 4, lletra h.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 122 vots a favor, cap en contra i
12 abstencions.

A continuació, la proposta transaccional abans esmentada.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 117 vots a favor, 17 en contra i
cap abstenció.

A continuació la proposta transaccional entre la propos-
ta de resolució número 1 del Grup Parlamentari Popu-
lar i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió. (El
Sr. Camp i Batalla demana per parlar.) Perdó, sí? De-
mana votació separada?

El Sr. Camp i Batalla

Sí, president, entre el primer paràgraf i el segon, en
dues votacions.

El president

Molt bé, doncs, d’aquesta proposta transaccional votem
ara el primer paràgraf.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 117 vots a favor, 5 en contra i 12
abstencions.

A continuació sotmetem a votació el segon paràgraf
d’aquesta resolució.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 135 vots a favor, cap en contra i
cap abstenció.

A continuació, la proposta de resolució transaccional
entre les propostes de resolució dels grups parlamenta-
ris del Partit Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Esquerra
Republicana, Partit Popular, Iniciativa per Catalunya -
Verds i Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per la unanimitat dels presents.

La proposta de resolució transaccional entre el Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, menys el
paràgraf 6.3, que ha estat substituït per la transaccional.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 72 vots a favor, 12 en contra i 50
abstencions.

La proposta de resolució transaccional entre el Grup de
Convergència i Unió i la proposta de resolució 5.3 del
Grup d’Esquerra Republicana.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 123 vots a favor, 12 en contra i
cap abstenció.

I ara sotmetem a votació la proposta de resolució tran-
saccional amb la proposta de resolució número 8.1 del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i el Grup
de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 123 vots a favor, 12 en contra
i cap abstenció.

A continuació, la proposta de resolució transaccional
entre la proposta de resolució número 6.3 del Grup
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el Grup de
Convergència i Unió.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 123 vots a favor, 12 en contra
i cap abstenció.

Ens queda, ara, donar lectura a les dues transaccionals
que hi ha entre la número 4 del Grup Parlamentari Po-
pular, i Convergència i Unió, i també la número 5, tot
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tenint present que la 6.1 ha estat ja llegit in voce pel
senyor Camps.

Prego a la secretaria primera que llegeixi aquesta pro-
posta de resolució transaccional.

La secretaria primera

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a defensar mitjançant un ampli consens entre tots els
grups parlamentaris un nou model de finançament ba-
sat en els principis de suficiència i d’autonomia finan-
cera, coresponsabilitat fiscal i solidaritat interterritorial.
Aquest model ha de permetre dotar el nostre sistema
autonòmic d’un equilibri econòmic adequat i just entre
totes les comunitats autònomes i les administracions
locals per tal d’aconseguir els nivells europeus de des-
envolupament i benestar.»

El president

Moltes gràcies, senyora secretària.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 69 vots a favor, 11 en contra i 55
abstencions.

La següent transaccional. Prego al secretari segon que
la llegeixi.

El secretari segon

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar una millora global i integral de l’Adminis-
tració de la Generalitat per tal de garantir que sigui un
instrument eficaç i objectiu al servei dels interessos
generals i de la millora de la qualitat de vida dels ciu-
tadans.

»Tanmateix, el Parlament de Catalunya manifesta la
necessitat que es procedeixi de manera immediata a la

renovació dels membres que integren la Sindicatura de
Comptes, d’acord amb allò que preveu la seva Llei de
creació.»

El president

Moltes gràcies, senyor secretari.

Comença la votació. (El Sr. Boada i Masoliver dema-
na per parlar.) Perdó, es para la votació. Té la paraula
el senyor Boada.

El Sr. Boada i Masoliver

Demanaríem si és possible una votació separada del
primer i del segon paràgrafs.

El president

Molt bé, anem a començar per la votació del primer
paràgraf que s’ha llegit.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 68 vots a favor, cap en contra i 67
abstencions.

El segon paràgraf. Comença la votació.

Ha estat aprovat per la unanimitat dels presents.

I l’última votació que farem.

L’esmena in voce presentada pel senyor Camp.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 69 vots a favor, 3 en contra i 50
abstencions.

Acabades les votacions, hi pot haver explicació de vot.
(Pausa.)

No havent-hi explicació de vot, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i onze minuts.


