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SESSIÓ NÚM. 3.1

La sessió s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presi-
deix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots 
els membres de la Mesa, la qual és assistida per la se-
cretària general i el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de tot el Govern.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució de creació de les comissions 
(tram. 252-00004/10). Junta de Portaveus. Debat i votació.

2. Compareixença del president de la Generalitat da-
vant el Parlament per a donar compte de l’estructura i la 
composició del Govern (tram. 350-00001/10). President 
de la Generalitat. Substanciació.

3. 

– Proposta de resolució de declaració de sobirania del 
poble català (tram. 250-00058/10). Grup Mixt (text pre-
sentat: BOPC 8, 3).

– Proposta de resolució de declaració sobre la sobira-
nia i el dret a decidir del poble de Catalunya (tram. 250-
00059/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (text presentat: 
BOPC 8, 4).

– Proposta de resolució d’aprovació de la declaració 
de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya 
(tram. 250-00060/10). Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (text presentat: BOPC 8, 6).

– Proposta de resolució sobre el dret a decidir i la reforma 
de la Constitució (tram. 250-00062/10). Grup Parlamen-
tari Socialista (text presentat: BOPC 8, 8). Debat i votació 
de les propostes de resolució i de les esmenes presen-
tades.

4. Decret llei 6/2012, del 27 de desembre, de modifica-
ció de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa (tram. 203-00004/10). Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació 
del decret llei (text presentat: BOPC 4, 15).

5. Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 203-
00001/10). Govern de la Generalitat. Debat i votació so-
bre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 
BOPC 2, 3).

6. Decret llei 7/2012, del 27 de desembre, de mesures 
urgents en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el 
patrimoni (tram. 203-00003/10). Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei (text presentat: BOPC 4, 13).

7. Decret llei 8/2012, del 27 de desembre, de modificació 
de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions (tram. 203-
00002/10). Govern de la Generalitat. Debat i votació so-
bre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 
BOPC 4, 12).

La presidenta

Senyores diputades, senyors diputats, comença la ses-
sió plenària.

Proposta de resolució
de creació de les comissions 
(tram. 252-00004/10)

El primer punt de l’ordre del dia és: Proposta de reso-
lució de creació de les comissions. 

D’acord amb l’article 51.1 del Reglament, correspon al 
Ple del Parlament acordar per majoria absoluta el nom-
bre i l’àmbit de les comissions legislatives a proposta 
de la Mesa i de la Junta de Portaveus. Així mateix, 
l’article 54.1 del Reglament estableix que el Ple del 
Parlament pot acordar la creació de comissions espe-
cífiques.

Passem, doncs, a la Proposta de resolució de creació 
de comissions que ha estat presentada pels grups par-
lamentaris. 

Atès que la proposta i la determinació dels àmbits de 
les comissions han estat publicades en el dossier del Ple, 
prego al secretari primer que doni lectura dels noms 
de les diferents comissions que es proposa que siguin 
acordades per aquest Ple.

El secretari primer

Gràcies, presidenta. Es proposa la creació de les se-
güents comissions. Comissions legislatives: la Comis-
sió d’Afers Institucionals, la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost; la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació; la Comissió de Justícia; la Comissió d’ Interior; 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural; la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats; la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat; la Comissió de Benestar, Família i Immigració; 
la Comissió de Cultura i Llengua, i la Comissió de 
Salut.

I les següents comissions específiques, en aquest cas 
quatre comissions de seguiment: la Comissió d’Igual-
tat de les Persones; la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut; la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació, i la Comissió de la Infància.

La presidenta

Atès que la Proposta de resolució de creació de les co-
missions ha estat presentada pels grups parlamentaris 
i que s’ha convingut que no hi hauria intervencions, 
passarem directament a la votació.

Com que es tracta de la primera votació electrònica 
que fem en aquesta legislatura, els recordo i també in-
formo els nous diputats i diputades que prèviament 
han de prémer el botó que posa «presència». Un cop 
premut aquest botó, després, poden exercir el seu vot: 
sí, verd; no, vermell, i groc, abstenció. Hi ha un temps 
limitat per votar. I a partir que es diu «comença la vo-
tació» la votació començarà efectivament.
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Comença la votació.

La resolució per la qual es creen les comissions ha es-
tat aprovada per 127 vots.

Abans de passar al segon punt de l’ordre del dia, co-
municar-los que el punt de la sessió específica en la 
qual s’ha de votar els senadors el farem com a primer 
punt de l’ordre del dia de la tarda, primer punt de la 
tarda.

Compareixença
del president de la Generalitat per a donar 
compte de l’estructura i la composició 
del Govern (tram. 350-00001/10)

El segon punt de l’ordre del dia és: compareixença del 
president de la Generalitat davant del Parlament per 
donar compte de l’estructura i la composició del Govern. 

D’acord amb l’article 150 del Reglament i atès que el 
president de la Generalitat ha sol·licitat comparèixer 
davant el Ple del Parlament per donar compte de l’es-
tructura i la composició del Govern, té la paraula el 
president de la Generalitat, molt honorable senyor Ar-
tur Mas.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Senyora presidenta del Parlament, membres del Go-
vern, senyores i senyors diputats, permetin-me que els 
adreci aquestes paraules per donar compliment al que 
és, de fet, preceptiu, que és informar davant del Par-
lament de Catalunya de l’estructura i composició del 
Govern; estructura i composició del Govern sorgides 
de les eleccions del 25 de novembre, i no cal dir també 
del debat d’investidura que va tenir lloc en aquest ma-
teix Parlament durant el mes de desembre.

Recordem un cop més que aquelles eleccions passa-
des, les darreres, les del 25 de novembre, varen tenir 
com a objectiu donar veu i també donar la decisió a la 
població catalana en un moment –i avui en tindrem un 
exemple ben evident– en què cal prendre decisions de 
gran envergadura, de gran calat històric i a més a més 
de gran transcendència mirant cap al futur.

Vaig entendre en aquell moment, i d’aquí se’n deriven 
també totes les decisions posteriors, també l’estructu-
ra del Govern, vaig entendre en aquell moment que, 
davant d’aquestes circumstàncies que vivia el país 
i davant d’aquestes decisions, hi insisteixo, de calat 
històric i de transcendència de cara al futur, calia que 
l’última decisió la tingués el poble de Catalunya.

Val a dir que en aquestes eleccions tothom recordarà 
que el grau de participació, el nivell de participació, 
va ser el més elevat des que hi ha hagut eleccions al 
Parlament de Catalunya. I això he de dir que enforteix 
la legitimitat dels membres d’aquest Parlament, però 
també, i d’aquí el debat d’avui, també enforteix la le-
gitimitat dels membres del Govern. Tots plegats, Par-
lament i Govern, estem més legitimats, més legitimats 
en la mesura que aquesta participació de la població 
catalana va ser una participació molt alta, 70 per cent 

aproximadament; no havia passat mai des de la res-
tauració de la democràcia i de l’autogovern.

La composició del Govern, ho vaig dir des d’un altre 
punt de vista, des d’una altra òptica en el debat d’in-
vestidura, la composició del Govern també respon a 
fer front a tres reptes principalíssims. N’hi ha d’altres, 
de reptes, a més a més d’aquests tres que diré, però 
aquests tres em sembla que són els més substancials 
i els més decisius. 

El primer, la recuperació econòmica del país i la crea-
ció d’ocupació. No hi som encara en aquest estadi, no 
estem encara en aquesta situació: ni ens estem recu-
perant econòmicament ni estem creant ocupació. Però 
en el frontispici dels nostres reptes, dels nostres grans 
reptes de país, òbviament, hi ha aquest primer objec-
tiu, que ha de ser un objectiu medul·lar durant tota la 
legislatura, com ho va intentar ser també en la legisla-
tura anterior.

Segon gran repte, també es va comentar en el debat 
d’investidura: manteniment de la cohesió social i de 
l’estat del benestar en circumstàncies de finances pú-
bliques molt delicades, com tothom sap, després hi fa-
ré una petita referència. Però en qualsevol cas el nou 
Govern, que en part és nou, però en part, com ara 
també explicaré, és un govern d’una certa continuïtat, 
el Govern i he de dir el Parlament, i en definitiva totes 
les institucions catalanes i el conjunt de la societat, te-
nim aquest repte col·lectiu d’intentar mantenir aquesta 
cohesió social i d’intentar, òbviament, també, mante-
nir l’estat del benestar, entenent que una i altra cosa 
estan íntimament relacionades.

I tercer gran repte, que avui serà un dia, diguem-ho 
així, que tindrà un protagonisme especial: l’exerci-
ci del dret a decidir el futur de Catalunya. Aquest és 
un gran repte de legislatura, que no havia agafat el 
cos que està agafant en aquest moment, ni l’empen-
ta, ni l’ímpetu, ni l’impuls, però que ara hi som, des-
prés de molts anys, i és obvi que això no es pot se-
parar de la resta. El repte del futur de Catalunya, a 
nivell col·lectiu, a nivell nacional, està íntimament lli-
gat, íntimament empeltat amb el que és concretament 
la recuperació econòmica, la creació d’ocupació, el 
manteniment de la cohesió social i l’estat del benestar.

Els dos primers reptes –recuperació econòmica i crea-
ció d’ocupació, cohesió social i manteniment de l’estat 
del benestar– val a dir que es van agreujant a mesu-
ra que la recessió avança. Portem cinc anys –des de 
la segona meitat de l’any 2008– en una situació eco-
nòmica cada vegada més delicada. Allò que en el seu 
moment potser es va preveure o entreveure que podia 
durar menys, i que concretament va tenir un punt àl-
gid l’any 2009 amb la major destrucció d’ocupació de 
les darreres dècades en un sol any, allò que es podia 
entreveure que podria durar menys està durant molt 
i està fent, està tenint un impacte molt gran des de 
molts punts de vista.

Per tant, aquests dos primers reptes –hi insistei-
xo, creació d’ocupació, manteniment de la cohesió 
 social– s’agreugen a mesura que la recessió avança. 
Però també s’agreugen a mesura que Europa s’estanca. 
I, dissortadament, estem en una Europa que, en lloc 



Sèrie P - Núm. 4 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de gener de 2013

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 3.1  5

d’agafar acceleració i en lloc de millorar i de créi-
xer i de crear ocupació, està, diguem-ne, llanguint una 
mica; és una Europa que no acaba de trobar la manera 
de sobresortir d’aquesta situació, que dóna la sensa-
ció que l’aclapara, a tota ella, malgrat alguns esforços 
que s’estan fent. I també aquests reptes de recuperació 
econòmica i de manteniment de l’estat del benestar 
s’agreugen en la mesura que els esforços d’austeritat 
que s’han de fer de manera obligada es van produint 
amb un desequilibri cada vegada més evident entre 
l’Estat central i la Generalitat –després també hi faré 
una petita referència.

En tots aquests sentits –aquests dos grans reptes que 
s’agreugen: recuperació econòmica i manteniment de 
l’estat del benestar, i aquí ho lligo amb l’estructura i 
composició del Govern–, en aquest sentit crec que la 
situació aconsella que hi hagi una certa continuïtat en 
la composició i estructura del Govern, perquè, per fer 
front a aquesta situació tan complicada i tan complexa 
alhora, es necessita un govern que en part, com a mí-
nim en part, estigui rodat, que no hagi de començar 
de zero, que no hagi de començar de nou tot ell, i, per 
tant, un govern amb experiència i un govern també 
amb nervi, per fer front a aquesta situació que tothom 
sap que és la més complicada i la més adversa de les 
darreres dècades. Per tant, en aquest sentit, en aquest 
sentit que he dit, de fer front a aquests grans reptes i a 
aquesta situació complexa i delicada, crec que la com-
posició del Govern aconsella que hi hagi aquesta certa 
continuïtat.

Hi ha, però, el tercer repte, que avui, hi insisteixo, serà 
protagonista d’aquest debat o d’aquesta sessió del Par-
lament. Aquest tercer repte, que no és altre que el dret 
a decidir el nostre futur col·lectiu com a poble i com a 
nació, és un repte que s’ha anat construint, que s’ha 
anat gestant, per dir-ho així, al llarg dels darrers anys, 
i que ara apareix amb molta força. I quan dic «amb 
molta força» hi afegeixo també «amb molta legitimi-
tat», perquè si les eleccions del 25 de novembre van 
servir per orientar la composició d’un parlament, l’ac-
tual, i, com a conseqüència d’aquesta composició del 
Parlament, l’elecció d’un president i l’elecció d’un go-
vern, que avui de fet, doncs, en presentem la seva es-
tructura i composició, si això va ser d’aquesta manera, 
no és menys cert que les eleccions del 25 de novembre 
també van donar una força i un plus de legitimitat a tot 
aquest repte del dret a decidir. I ho varen fer perquè 
els programes de les formacions polítiques eren molt 
clars en aquest sentit. Programes que poden originar 
en algun sentit alguna tensió; és lògic que ens hi tro-
bem en aquestes circumstàncies que estem vivint. Pe-
rò en qualsevol cas, hi insisteixo, la legitimitat de les 
urnes va ser molt clara per encarar amb tota claredat i 
amb tota ambició l’exercici, no només la proclamació 
–no només la proclamació–, sinó també l’exercici del 
dret a decidir per part del poble de Catalunya.

En aquest sentit, la pregunta és com això, poc o molt, 
afecta també el Govern. I aquí es pot parlar no d’una 
certa continuïtat, sinó d’algunes decisions que s’han 
hagut de prendre, precisament per encarar aquest ter-
cer repte amb majors garanties d’èxit en allò que pu-
gui afectar el Govern de Catalunya. I en aquesta línia 

les dues decisions principals són que una bona part del 
funcionament del Govern i de la seva, diguem-ne, in-
terrelació descansi sobre les funcions de la Vicepre-
sidència del Govern, i segon, que es reforci el Depar-
tament de la Presidència amb el nomenament d’un 
titular directe, que no sigui directament tampoc el 
president de la Generalitat, i en aquest cas amb el no-
menament d’un conseller de la Presidència. Aquestes 
dues decisions –Vicepresidència, que ja hi era, però 
també, al seu costat, la conselleria de la Presidència, 
el conseller de la Presidència– permeten des de l’òpti-
ca del Govern encarar amb més garanties i amb més 
força el que ha de ser aquest gran repte del dret a de-
cidir.

Val a dir que tota la modificació que hi pugui haver 
hagut, que no és molta, en l’estructura del Govern s’ha 
de fer –i aquesta és una instrucció des del primer mo-
ment– a cost zero. «A cost zero» vol dir que si es crea 
en algun moment una unitat diferent, que no hi era, se 
n’ha de suprimir alguna que hi era abans, alguna d’an-
terior, i, per tant, en aquest sentit hi ha d’haver sempre 
una compensació, per la via de l’estalvi, de qualsevol 
increment que l’estructura del Govern pugui suposar 
des del punt de vista dels costos.

Permetin-me que després d’analitzar, encara que sigui 
molt sintèticament, aquesta mateixa estructura i com-
posició del Govern, que per altra banda, com vostès po-
den comprovar, tampoc ha variat molt, per les raons 
que he intentat exposar, em refereixi també en la sego-
na part de la meva intervenció a algunes coses a què, 
addicionalment a les que ja he dit, haurà de fer front el 
nou Govern de la Generalitat de Catalunya.

Encara que això que ara els diré, doncs, pesi, per-
què no és agradable la situació en què estem –no ho 
seria per a cap govern, de fet no ho és per a cap go-
vern, tingui la composició ideològica que tingui–, el 
nou Govern haurà de seguir fent front, haurà de se-
guir exercint la tasca que ja va fer l’anterior Govern, 
de controlar la despesa pública –això no ens ho po-
drem estalviar, controlar la despesa pública–, defensar 
els ingressos públics –i una cosa va lligada amb l’altra 
des del punt de vista de les polítiques d’estalvi–, reduir 
els dèficits i, al mateix temps, controlar els increments 
de l’endeutament, els ritmes d’increment de l’endeu-
tament.

A tot això –control de la despesa, defensa dels ingres-
sos públics, estalvi, per tant reducció del dèficit, i tam-
bé controls d’aquests ritmes d’increment de l’endeuta-
ment– hi estem simplement obligats. No hi ha marge 
de maniobra fora d’aquest esquema, en la mesura que 
la Unió Europea en aquest àmbit és taxativa, però 
també en la mesura –ara m’hi referiré– en què dintre 
de l’Estat espanyol s’estan prenent decisions que cla-
rament són lesives des del punt de vista de l’equilibri 
d’esforços i de sacrificis entre les comunitats autòno-
mes i el mateix Govern central.

Val a dir que, encara que hi estiguem obligats, a se-
guir aquesta política de control de la despesa pública 
i de reducció dels dèficits –ahir mateix en vàrem tenir 
un tast amb la presentació que va fer el Govern del que 
havia passat l’any 2012–, val a dir que això ha de ser 
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compatible amb fer-ho procurant en tot moment que hi 
hagi la menor afectació possible sobre l’estat del ben-
estar i sobre la qualitat dels serveis públics. No és una 
equació fàcil de combinar: reduccions fortes de des-
pesa, reduccions de dèficit obligades, amb intentar no 
lesionar allò que és fonamental de l’estat del benestar i 
de les polítiques públiques, és una assignatura tremen-
dament complicada i tremendament arriscada. Tots 
els governs, hi insisteixo, en major o menor mesura, 
hi estan sotmesos, i també, òbviament, el Govern de 
Catalunya.

Ahir es va poder fer una..., vaja, es va fer una presen-
tació del que havia estat el 2012, que, sumada a la fo-
tografia del 2011, es va poder comprovar fins a quin 
punt els esforços ingents que està fent el Govern de 
Catalunya, i per extensió també aquest Parlament, per 
reconduir la situació financera de la Generalitat cap 
a polítiques més sostenibles en el pas del temps, fins a 
quin punt aquest esforç està donant resultats. S’han 
baixat en dos anys dos punts sencers del dèficit sobre 
el nostre PIB; això vol dir 4.000 milions d’euros. Vol 
dir –ho vaig explicar d’aquesta manera, perquè s’en-
tengués millor– que el Govern de la Generalitat cada 
dia, en els darrers dos anys, durant vint-i-quatre me-
sos, cada dia ha reduït la despesa pública en 5,7 mi-
lions d’euros.

Tothom sap, o tothom pot imaginar o intuir, amb una 
mica d’objectivitat, fins a quin punt aquest és un es-
forç titànic; que no és agradable, que ningú s’hi entu-
siasma. Algú es pot entusiasmar intentant treure allò 
que podia ser més el greix, per entendre’ns, allò que 
simplement sobrava o es podia fer sense allò, en èpo-
ques, com estem, de control fort de les finances pú-
bliques. Però haver de prendre decisions que, a més 
a més d’impopulars, t’adones que poden causar pro-
blemes a determinats col·lectius o a determinada gent, 
de fet a molta gent del nostre país, això tothom entén 
que d’agradable no en té re. Però no hi ha massa alter-
natives.

Ara discutirem els pressupostos d’aquest any que es-
tem, i probablement a finals d’aquest any en discuti-
rem uns altres per a l’any que ve, si tot va en la línia 
en què hauria d’anar i hi ha l’estabilitat que crec que 
es requereix en uns moments com el present, i que, a 
més a més, aconsellen tenir aquesta estabilitat els rep-
tes col·lectius de la magnitud que tenim sobre la taula. 
Però, hi insisteixo, es pot optar per una determinada 
política en despesa o en ingressos, amb un marge de 
maniobra relativament petit, però el problema que te-
nim a sobre és prou gran per entendre que al final, al 
capdavall, hi ha un marge relativament limitat per po-
der deixar de reduir la despesa pública a Catalunya.

En aquest sentit..., encara que cada cop sigui més difí-
cil fer-ho, també ho he de reconèixer: no és el mateix 
començar-ho a fer a principis del 2011 que ara, des-
prés de dos anys, cada cop és més complicat fer aques-
ta política de reducció de la despesa. I, a més a més, 
tinguem en compte –i aquesta és una tasca d’aquest 
Govern, i també d’aquest Parlament– que aquesta po-
lítica de reducció dels dèficits no només l’hem de fer 
perquè tenim una recessió econòmica a sobre que ja 
fa cinc anys que dura i que minva els ingressos pú-

blics de totes les administracions, en major o menor 
mesura, sinó que també l’hem de fer, aquesta política 
des de Catalunya, perquè es produeix una actuació jo 
insisteixo que deslleial per part del Govern central; i 
ahir també es va explicar, i això ho hem de tenir pre-
sent. I no es qüestió de treure’s les puces de sobre, ni 
de fer el ploramiques, ni de mirar cap a un altre costat: 
es tracta simplement de descriure la realitat. I la reali-
tat quina és, en base a aquesta deslleialtat del Govern 
central en el repartiment dels dèficits?

Doncs, primer, que el Govern central es queda una 
part dels dèficits que no li toquen; ho torno a repetir 
per enèsima vegada. I aquest hauria de ser un front 
comú d’aquest Parlament. Algunes vegades s’ha sug-
gerit que actuéssim d’aquesta manera; és l’hora de fer-
ho amb tota contundència i amb tota fermesa. El Go-
vern central s’està quedant dèficits que no li toquen, 
que s’haurien de repartir d’una altra manera. Fins i tot 
les autoritats europees ho han detectat i ho comencen 
a dir amb tota claredat.

Segon, ni fa ni deixa fer, perquè quan algunes vegades 
es prenen mesures des d’aquí –que no són precisament 
de l’aplaudiment general, perquè poc o molt moles-
ten– s’acaben portant –moltes vegades des del punt de 
vista dels ingressos que estem defensant per a Catalu-
nya– al Tribunal Constitucional i queden suspeses. En 
tenim tres exemples només els darrers dies, tres exem-
ples seguits, només els darrers dies. Decisions que es 
prenen des d’aquí que són portades al Tribunal Cons-
titucional, que podrien significar majors ingressos 
per a la Generalitat i, en alguns casos, menor despe-
sa, sense afectar l’essència de l’estat del benestar i, per 
tant, defensant les polítiques públiques en majúscules, 
i ens quedem sense aquests ingressos perquè queden 
suspesos per decisió, hi insisteixo, del Govern central 
i del Tribunal Constitucional.

Tercer, no es paguen els deutes i, a més a més, es cen-
trifuga la despesa. Fa ja dos anys sencers, amb l’actual 
Govern espanyol i amb l’anterior, que els deutes que 
estan objectivament reconeguts –concretament, per 
exemple, el de les infraestructures– no es paguen, ni 
s’anoten; és a dir que, teòricament, fan veure que ni els 
deuen. Però hi són. I, si es paguessin aquests deutes en 
aquest moment, el control del dèficit de la Generali-
tat ja hauria arribat gairebé en el seu punt d’equilibri, 
amb tot el que s’ha fet, hi insisteixo, aquests darrers 
dos anys.

I quart i darrer, s’incrementen els impostos per part 
del Govern central, però tot el rendiment de l’incre-
ment dels impostos es queda en les arques del Go-
vern central i no es redistribueix entre el sistema de 
governs que hi ha en el conjunt de l’Estat espanyol, 
que no és altre que també el sistema autonòmic. Però 
no només passa això, sinó que, a més a més, com que 
s’apugen alguns impostos, com per exemple l’IVA, re-
sulta que les administracions públiques, que no poden 
repercutir després aquest IVA en molta mesura, assu-
meixen majors costos, és a dir, assumim majors cos-
tos nosaltres, que després són ingressos per al Govern 
central, que després no ens deixa defensar les nostres 
polítiques públiques. Fixeu-vos fins a quin punt aques-
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ta equació acaba sent diabòlica, però real; diabòlica, 
però real. Estem exactament aquí.

Darrera part de la meva intervenció. Crec –ho hem 
dit altres vegades en aquest Parlament– que Catalu-
nya podria passar aquests temps difícils, que ho són, 
molt difícils, els podria passar sense tant patiment 
–sense tant patiment–, sense tants temors i sense tan-
tes persones i col·lectius afectats. Podria ser diferent; 
és com és, però podria ser diferent. Per què? Doncs, 
perquè aquesta és una societat i és un país que gene-
ren prou recursos amb el seu propi esforç –no parant 
la mà davant de ningú, sinó amb el seu propi esforç–, 
generen prou recursos per poder fer-ho i viure millor. 
Això sí, sempre que depenguem més de nosaltres ma-
teixos. Perquè està vist que en èpoques de situacions 
molt complicades, com les que estem vivint, dependre 
tant d’altres que no sempre actuen amb lleialtat aca-
ba sent clarament negatiu per a la manera de viure de 
la societat catalana. Hi insisteixo: aquests temps difí-
cils es podrien passar a Catalunya amb menys pa-
timent i amb menys persones afectades, si nosaltres 
depengués sim més de nosaltres mateixos.

Crec que tothom entén i tothom interpreta que estem en 
moments en què es necessitarà forjar en aquest Parla-
ment grans consensos. El Govern que neix de la inves-
tidura de fa unes setmanes, i de les passades eleccions, 
intentarà actuar –intentarà actuar–, en tot moment, en 
base a aquest capteniment i aquesta filosofia i aquesta 
voluntat dels consensos al més amplis possible. Avui 
en podem tenir un bon exemple. Avui tothom sap 
que en aquest Parlament es farà una votació, que no 
és menor, que no és secundària, que no és marginal, 
al revés: es farà una vocació de caràcter històric, de 
transcendència històrica; una votació que no resoldrà 
els problemes a vint-i-quatre hores vista, però que ori-
enta el país cap a on majoritàriament volem que vagi. 
I això requereixo això i moltes altres coses, que ara 
comentaré: molt sintèticament requereix la voluntat i 
la disposició de poder forjar aquests consensos amplis 
en aquest Parlament.

Avui aquests consensos es poden forjar entorn al dret 
a decidir, i fóra molt bo que fos d’aquesta manera. Òb-
viament, quan es tracta de prendre grans decisions es 
poden produir tensions, són lògiques, i en algun sentit 
–en algun sentit–, en aquestes tensions per als grans 
temes, doncs, ens hi haurem d’acostumar, en aquestes 
tensions. Però, atenció, per forjar grans consensos hi 
ha d’haver sempre la voluntat... –i el Govern intentarà 
practicar-la–, hi ha d’haver la voluntat de renunciar a 
alguna cosa que considerem de la màxima prioritat. 

Entorn de la declaració de sobirania que avui es vota-
rà en aquest Parlament, sóc testimoni que en aquests 
darrers dies hi ha hagut formacions polítiques que han 
fet renúncies en ares del consens; algunes renúncies 
fins i tot importants, significatives; no són renuncies per 
a sempre, però són renuncies en el curt termini en be-
nefici del consens. I ens hem d’acostumar que, al mar-
ge de les tensions, fins a cert punt lògiques, que hi pu-
gui haver, si tothom és capaç de renunciar a alguna 
cosa que en el fons vol dir arriscar també..., si tothom 
està disposat a assumir alguns riscos, podem arribar 
en aquests consensos que el país necessita.

I a mi m’agradaria fer, en aquest sentit, una invita-
ció, en aquestes properes hores i en aquests propers 
minuts, que encara que no sigui per a les totals una-
nimitats, que ningú es despisti en aquest sentit, i que 
puguem ser, amb aquesta generositat que requereix la 
situació del país –ho puguem ser–, els més possibles, 
la majoria més sòlida possible a favor d’un gran rep-
te de país que és el del dret a decidir el nostre futur. 
Hi insisteixo: depenent més de nosaltres les coses ens 
anirien millor, i depenent menys de nosaltres les coses 
ens van i ens aniran pitjor.

Crec que, a més a més, en aquest sentit, si em perme-
ten dir-ho d’aquesta manera, i això val per a tothom 
i també val per al Govern, que la política, diguem-ne, 
clàssica no serveix per afrontar els temps actuals. Hi 
ha determinades formes de fer, determinats tics, de-
terminades, diguem-ne, maneres d’actuar que potser 
formen part de la política clàssica o tradicional, però 
que no ens serviran per afrontar els reptes que tenim 
en aquest moment. I això requereix un cert canvi de 
registre, entendre que estem en una etapa diferent i 
que les solucions i els estils en aquesta etapa diferent 
també han de ser diferents.

Aquests consensos que jo avui, doncs, convido a po-
der exercir entorn del dret a decidir, també s’hauran 
de forjar d’aquí a poques setmanes entorn, per exem-
ple, de temes com els següents: la cimera economico-
social que farem en el primer trimestre, tal com es va 
acordar, d’aquest mateix any. Allà hi tenim una opor-
tunitat per forjar alguns altres consensos amplis; un 
d’ells... –que ja es veu que s’ha d’anar plasmant, no?–, 
un d’ells és posar-nos d’acord, també el màxim de 
formacions polítiques possibles, entorn d’aquesta re-
clamació de país per distribuir els dèficits a l’Estat es-
panyol d’una manera més justa, més equilibrada i més 
lleial.

Si nosaltres representem com a sistema autonòmic 
el 35 per cent, aproximadament, de la despesa públi-
ca de tot l’Estat espanyol, ens correspon el 35 per cent 
del dèficit; no més, però tampoc menys. I això avui no 
és així, clarament no és així. Tindrem una oportuni-
tat, perquè això afecta directament al cor de l’estat del 
benestar i de les polítiques públiques, tindrem l’opor-
tunitat, en aquest cas concret, de poder fer pinya per 
defensar un objectiu de dèficit que sigui més just i que 
sigui més raonable. Igual que tindrem l’oportunitat de 
forjar consensos entorn de polítiques per superar la 
crisi i per reforçar la cohesió social. 

Un altre àmbit, que probablement serà més difícil, pe-
rò que no hem de descartar d’entrada per poder for-
jar aquests consensos amplis, és concretament el dels 
pressupostos de l’any 2013 i de l’any 2014. Aquí ens 
hi juguem molt, perquè la situació és tremendament 
complicada, les exigències que se’ns fan són molt du-
res, en alguna mesura impossibles de complir, segons 
com es plantegin, i, per tant, un altre àmbit en el qual 
caldria forjar aquests consensos importants, i també 
–per què no?– amb polítiques de transparència i de 
millora del funcionament de les nostres institucions i 
del reforçament de la nostra democràcia. També aquí 
és un terreny on, amb un mínim de generositat, es po-
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dria intentar forjar consensos amplis en aquest Parla-
ment català. 

El Govern treballarà..., hi insisteixo, aquest nou Go-
vern treballarà per obtenir aquests consensos tant com 
pugui i tant com sàpiga. Treballarà per aconseguir-los, 
perquè, a més a més, en definitiva, encara que repre-
sentem sensibilitats diferents i encara que tinguem 
pesos electorals diferents uns i altres –i, per tant, re-
presentativitats diferents per part de la societat–, tots 
estem dintre del mateix vaixell. I com que tots estem 
dintre del mateix vaixell no té massa sentit, que un 
vaixell que està en unes circumstàncies complicades, 
que ens dediquem a disparar contra aquest vaixell, 
perquè vol dir que ens disparem sobre nosaltres ma-
teixos. I ara estem en una situació d’una certa emer-
gència. Vostès ja ho veuen, això. Tothom més o menys 
ho intueix, que estem en una situació d’emergència. 
Per tant, en una situació d’emergència procurem que el 
vaixell no escori i que no se’n vagi contra les roques. 

I això és feina de tots: Govern, partits que donen su-
port al Govern, partits que estan a l’oposició. També 
en aquest terreny crec intuir que la gent, la població, 
la ciutadania premiarà, en aquests temps tan compli-
cats, més l’acord que no pas el desacord.

I, finalment, aquest Govern neix en aquestes  condi- 
  cions que els he intentat resumir i explicar, però tam-
bé neix amb allò que vaig dir en el debat d’investidura, 
neix amb la vocació i amb la voluntat, fins i tot, de 
ser ampliat en la seva composició amb la participació 
d’altres formacions polítiques. Ho vaig dir aleshores, 
ho reitero ara: aquest Govern s’ha fet per part d’una 
formació política que és Convergència i Unió, perquè 
en aquest moment no hi havia altra possibilitat que co-
mençar d’aquesta manera, però és un govern que neix 
amb la vocació..., si algú altre vol –algú altre que com-
bregui poc o molt amb la línia estratègica del país–, 
neix amb la vocació de poder ser ampliat per donar 
resposta en moments decisius als requeriments que té 
el nostre país i que té la nostra població.

Per tant, neix, no només amb voluntat de consens, que 
intentarem practicar en tot moment, sinó també amb 
aquesta visió àmplia, amb aquesta amplitud de mires 
per poder fer pinya en un país que en aquest moment 
necessita fer pinya més que mai. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Un cop acabada la intervenció del president, intervin-
dran els representats dels grups parlamentaris per a un 
temps màxim de deu minuts cadascun. 

Té la paraula, en primer lloc, l’il·lustre senyor Oriol 
Junqueras, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Oriol Junqueras i Vies

Bon dia a tothom, senyora presidenta. Senyor presi-
dent, membres del Govern, diputats i diputades, se-
nyors i senyores..., amb relació al Govern que avui 
se’ns presenta, és ben sabut que Esquerra Republica-

na, amb alguns dels membres d’aquest Govern, hi té 
reserves i ha tingut desencontres en el passat, és evi-
dent. 

També és evident que intuïm col·laboracions fructí-
feres per al conjunt de la nostra ciutadania, i tant les 
reserves i les prevencions que es deriven de l’experi-
ència, com les esperances que es deriven d’aquesta in-
tuïció d’una col·laboració fructífera, totes elles queden 
sota el paraigua de la voluntat d’ajudar. I si intentar 
ajudar, i deixar-se ajudar, sempre és important, és evi-
dent que encara és més important en moments de gran 
dificultat. I, sens dubte, els moments que viu el nos-
tre país, que viu la nostra societat, que viuen cadas-
cun dels nostres ciutadans són moments molt difícils, 
i, per tant, la voluntat d’ajudar i de deixar-se ajudar és 
especialment urgent i rellevant. 

El Govern ha de tenir capacitat de liderar, ha de ser un 
govern que gestioni amb eficàcia, i per fer-ho, aquest 
Govern precisament perquè té voluntat de liderar, 
i l’ha de tenir, ha de ser capaç de construir grans con-
sensos. La responsabilitat en la construcció d’aquests 
consensos, però, no depèn només del Govern, sinó 
també de les altres formacions polítiques aquí repre-
sentades, i, més enllà d’aquest Parlament, de la res-
ponsabilitat del conjunt de la nostra societat: sindi-
cats, patronals, entitats culturals, associacions. La 
construc ció dels consensos és responsabilitat de tots 
nosaltres, de tots aquells que ara ens escolten o ens 
 veuen també a través de la ràdio, de la televisió. Ningú 
pot dimitir de la seva responsabilitat en el país. 

El moment és especialment difícil, i és bo recordar sem-
pre algunes de les xifres que resumeixen aquesta difi-
cultat. Catalunya té, en aquests moments, 840.000 atu-
rats, moltes desenes de milers de persones que no tenen 
cap mena d’ingrés, desenes de milers de persones que 
estan a punt de perdre, o que ja l’han perduda, casa se-
va. La nostra responsabilitat –la nostra responsabili-
tat– de Govern i la nostra responsabilitat parlamentària 
s’adreça fonamentalment a aquestes persones que són 
les que més ho necessiten en aquest moment. 

El Govern actual que avui se’ns presenta haurà 
d’afrontar, per tant, un repte gegantí, un repte objec-
tivament molt difícil, com és molt difícil el repte al 
qual s’enfronten els governs de la resta de països oc-
cidentals. És una obvietat, però sovint és bo recordar 
les obvietats. En el nostre cas, a més, s’hi afegeixen 
altres dificultats: la societat catalana, els ciutadans de 
Catalunya, aquest Parlament no disposem dels instru-
ments que disposen altres societats del món occiden-
tal. No disposem d’algunes de les eines que són més 
importants per afrontar aquests reptes, que són les ei-
nes pròpies d’un estat. No disposem d’elles, i, en can-
vi, les necessitem: hi tenim dret i les necessitem, i, a 
més a més, les necessitem de forma molt urgent. Ne-
cessitem disposar d’aquestes eines per resoldre els 
problemes quotidians dels nostres conciutadans, i no 
només no les tenim, sinó que, a més a més, aquell que 
disposa d’aquestes eines, l’Estat espanyol, els governs 
espanyols, les utilitzen sistemàticament en contra dels 
interessos i en contra de les necessitats dels nostres 
ciutadans. 
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I en aquest sentit és molt important recordar, i recor-
dar-ho cada dia, i que els membres del Govern recordin 
cada dia –no només ells, sinó que ho expliquin cada a 
la societat catalana i al món– que moltes de les difi-
cultats que patim, que pateixen els nostres conciuta-
dans, són fruit de decisions arbitràries que prenen els 
governs espanyols, tant aquells que han estat presidits 
per membres del PSOE com per membres del PP; de-
cisions arbitràries com, per exemple, el volum de la 
fiscalitat que desapareix cada any del nostre país. La 
nostra societat, els nostres ciutadans paguen molts im-
postos, fan un gran esforç fiscal, un esforç fiscal sem-
pre perfectible –sempre perfectible. 

I, en aquest sentit, em sembla que és bo recordar que 
les propostes fiscals que s’incorporen en l’acord d’es-
tabilitat parlamentària, signat per Convergència i Unió 
i per Esquerra Republicana, les propostes de fiscalitat 
en l’àmbit de successions, de patrimoni, d’entitats fi-
nanceres –en aquest cas, com en tants d’altres, torpe-
dinades pels governs espanyols i pel Govern del PP–, 
en concret, aquestes propostes de caràcter fiscal, més 
enllà de l’opinió que expressin els diputats d’aquesta 
cambra –més enllà de l’opinió que expressin els dipu-
tats d’aquesta cambra–, aquestes propostes, aquestes 
mesures fiscals incorporades en el pacte d’estabilitat 
tenen el suport majoritari de l’electorat de tots els par-
tits aquí representats.

Ho repeteixo: més enllà de l’opinió que expressaran 
els diputats aquí presents, és bo recordar que, segons 
totes les enquestes, les propostes incorporades en el 
pacte d’estabilitat parlamentària –les propostes fiscals 
i la proposta de posar el futur de Catalunya en mans 
dels ciutadans de Catalunya– compten amb el suport 
majoritari de la societat catalana; i, en concret, les 
propostes econòmiques compten amb el suport majo-
ritari dels electorats de tots els partits aquí represen-
tats. I, si és així –i, si és així–, malgrat les enormes 
dificultats a les quals hem de fer front, i, si és així, 
especialment davant de les enormes dificultats a les 
quals hem de fer front, deu ser que aquestes propostes 
són bones, són positives i representen la centralitat del 
país, de la majoria d’aquest país. 

I, per tant, l’obligació d’Esquerra Republicana avui, 
aquí, és fer una crida a la responsabilitat de tots els 
grups parlamentaris de donar suport en la mesura del 
possible al Govern i en la mesura que compleixi en 
la defensa dels drets i de les necessitats dels ciutadans 
de Catalunya, i, al mateix temps, demanar al Govern 
que parli amb claredat a la ciutadania; que expli-
qui el perquè de les dificultats a les quals hem de fer 
front; el perquè que molts dels nostres impostos mar-
xin del nostre país i no estiguin a disposició dels nos-
tres ciutadans; els incompliments sistemàtics, per part 
del Govern espanyol, a l’hora de pagar els seus deu-
tes amb la Generalitat de Catalunya i amb els nostres 
ajuntaments; la imposició d’un sostre de dèficit de for-
ma arbitrària, profundament injusta perquè repercu-
teix especialment sobre aquelles administracions que 
estan més a prop dels ciutadans i que assumeixen les 
polítiques socials que són més necessàries.

Per tant, demanem al Govern que cada dia parli a 
la societat catalana i a les institucions europees i al 

món amb claredat, que els expliqui les dificultats a 
les quals fem front. I, més enllà d’això, demanem als 
membres del Govern..., i, per extensió, tal com deia 
fa un moment, en la mesura que demanem als grups 
de la cambra que donin suport al Govern si compleix 
amb aquestes funcions, demanem al Govern que tam-
bé demostri, quotidianament, proximitat emocional, 
proximitat i sensibilitat respecte a les necessitats so-
vint duríssimes que pateixen molts dels nostres con-
ciutadans.

De la claredat expositiva d’aquesta cambra i de la pro-
ximitat emocional amb els nostres conciutadans de-
pèn en gran mesura el futur del nostre país.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Té la paraula, a continuació, l’il·lustre senyor Pere Na-
varro, en nom del Grup Parlamentari Socialista.

Pere Navarro i Morera

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, 
membres del Govern, senyores diputades, senyors di-
putats..., senyor president, ens presenta vostè avui aquí 
la configuració del seu nou Govern. Jo penso sincera-
ment que, a banda de les crítiques que han rebut uns 
o altres consellers, vostè ha estat el màxim responsa-
ble del que està passant avui en el país: Catalunya ca-
da vegada està pitjor, socialment i nacionalment; i n’és 
vostè, i només vostè, el màxim responsable.

Però, en tot cas, el debat d’avui no és sobre la seva fi-
gura com a president, sinó sobre les seves funcions al 
capdavant d’un govern, la seva coordinació i les seves 
prioritats.

Elegir govern i distribuir les seves funcions està dins 
de les seves competències. I, per tant, el debat d’avui 
s’hauria de centrar en tres aspectes: en primer lloc, 
aquelles eleccions que, al nostre parer, van ser erròni-
es; en segon lloc, aquelles decisions que no ha pres, i, 
en tercer lloc, aquelles polítiques que pretén fer. 

Senyor president, anem a la primera qüestió. Vostè sap 
quines han estat dues de les conselleries que han gene-
rat més controvèrsia durant la darrera legislatura; han 
estat educació i salut, per al què i per al com, senyor 
president. I vostè, què fa? Els torna a posar al capda-
vant de les dues de les seves respectives conselleries. 

Senyor president, un dirigent polític es pot equivocar, 
només faltaria, però el que no és perdonable és que 
perseveri en l’error. Havia de configurar un govern 
amb característiques noves, amb idees noves i amb 
objectius nous. Jo mateix ho vaig proposar durant la 
campanya electoral. I ho podia haver escollit com a me-
sures inicials, com a imatge a donar a la ciutadania i 
com a primer missatge a traslladar Catalunya endins 
i també Catalunya enfora. Vostè podria haver reduït el 
nombre de conselleries... (veus de fons), sí, senyor pre-
sident, i ho sap perfectament, que en moments com els 
que vivim aquest hauria estat un missatge ben acollit 
entre la població. 
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I, en segon lloc, senyor president, vaig proposar una 
cosa ben senzilla: que podria prefigurar les intencio-
nalitats polítiques del Govern, i que, òbviament, vostè 
no ha volgut recollir. Vaig proposar que la vicepresi-
dència coordinés tres tasques principals i molt impor-
tants en aquests moments tan difícils; que les coordi-
nés de forma transversal i que ho fes impregnant tot el 
Govern de tres objectius principals i primordials. En 
primer lloc, la lluita contra la pobresa; en segon lloc, 
les noves polítiques de transparència, regeneració de-
mocràtica i participació ciutadana –temes tots ells que 
estan, com vostès saben, molt presents no només en 
els mitjans de comunicació, sinó en els debats en la 
nostra pròpia societat–, i en tercer lloc, les polítiques 
mediambientals com a factor de protecció del nostre 
entorn i també com un dels motors de la recuperació 
de la nostra economia.

Senyor president, pot estar-hi, vostè, o no d’acord, però 
hauria de tenir clar que aquests tres temes seran cen-
trals en la vida dels catalans i les catalanes dels pro-
pers anys, però no ho seran, malauradament, de la 
política del seu Govern. No han estat temes importants 
en els dos anys en què vostè ha estat president i sembla 
que tampoc té previst que ho siguin durant el temps que 
Esquerra Republicana de Catalunya decideixi que vos-
tè faci de president en aquesta legislatura.

Senyor president, el que realment m’importa d’aquest 
debat, el que esperava sentir de vostè, és què pensa fer 
amb el nou Govern. Potser pensa, espero que no, que 
l’altre debat d’aquest Ple li permetrà anar tapant el ve-
ritable debat que hi ha al carrer. Però el Partit Soci-
alista no permetrà que això passi. El PSC potser no 
encapçala l’oposició formalment, però ja els asseguro 
que l’encapçala políticament. Els agradi o no avui Ca-
talunya pateix i espera respostes, i respostes ara ma-
teix, no d’aquí a uns mesos o un temps, ara mateix.

Senyor president, no m’allargaré, però abans d’acabar 
volia parlar-li d’un tema que té molt a veure amb el 
nou Govern, ja que hauria de ser el primer objectiu 
com a govern de tots i cadascun dels seus membres. 
Li estic parlant de la cimera contra la crisi, de la cime-
ra econòmica i social a la qual es va comprometre du-
rant el debat d’investidura. El PSC la hi va proposar 
durant la campanya electoral i vostè la va acceptar, i 
l’ha comentada ara, de passada, en la seva interven-
ció. I me n’alegro que ho hagi fet, però no ha fet gaires 
declaracions públiques sobre aquesta cimera des del 
debat d’investidura. En el dia a dia vostè és un polític 
que sovint oblida que té l’obligació de gestionar la pit-
jor crisi de la nostra història, i no només una crisi eco-
nòmica, sinó una crisi també social, una crisi política, 
una crisi de valors i que irresponsablement no posa en 
aquest tema tots els esforços que es mereixen. 

Senyor president, comencin, ja avui, a treballar, vostè 
i el Govern que avui ens presenta, per preparar aques-
ta cimera, que sigui una cimera digna del nostre país. 
Iniciïn les converses, aprofundeixin les converses amb 
els agents econòmics i socials i aprofundeixin les con-
verses amb els partits polítics d’aquest Parlament. Se-
nyor president, no té vostè res més urgent ni més im-
portant a fer, faci que el seu Govern prepari una gran 
cimera, sense cap partidisme. Li vaig proposar a la se-

nyora presidenta del Parlament que fos, a més a més, 
en seu parlamentària perquè expressés clarament la 
pluralitat i la voluntat dels resultats d’aquesta cimera. 
Seguem i parlem, que és el que la gent espera de nos-
altres en aquests moments: seguem i parlem.

En definitiva, ara que vostè està tan preocupat per ini-
ciar determinats camins, per què no inicia el camí de 
trobar solucions conjuntes a una crisi que ofega milers 
i milers de famílies del nostre país? 

Els socialistes només esperem una cosa d’aquest Go-
vern: que rectifiqui el camí, que canviï el rumb, que 
sigui capaç d’escoltar i de fer coses diferents. Si vostè 
vol o pot prioritzar, comenci per aquí. El debat d’a-
quest Ple hauria d’haver estat aquest i no l’altre que 
tindrem posteriorment.

Senyor president, com li deia abans, potser vostè pen-
sa que mentre parlem de sobiranies la gent deixa de 
patir, i potser pensa també, erròniament, que amb una 
hipotètica independència tot estarà arreglat. Doncs 
miri, ni una cosa ni l’altra: el que calen són polítiques 
diferents, prioritats diferents i estratègies diferents; de 
vostè depèn. I vostè serà el responsable de l’èxit o del 
fracàs del nostre projecte col·lectiu.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, té la paraula l’excel·lentíssima senyora 
Alícia Sánchez-Camacho, en nom del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Molt ho-
norable president de la Generalitat, honorables conse-
llers, avui el debat en aquesta intervenció, malgrat que 
la intervenció del senyor president semblava una repe-
tició del debat d’investidura, era tractar entorn de l’es-
tructura del Govern.

Vagi per endavant la felicitació a tots els nous con-
sellers, i també la felicitació a aquells consellers que 
repeteixen en els seus càrrecs. Crec que la seva res-
ponsabilitat és la responsabilitat del país en uns mo-
ments d’extraordinària gravetat econòmica, en uns 
moments de fractura social, en uns moments de greu 
desconfiança en la política.

L’estructura i la composició d’un govern han de ser ca-
paces de donar respostes a les demandes i a les neces-
sitats de la societat. Vostè, senyor Mas, ja ha demos-
trat i ha persistit en l’error i considera que el que la 
societat li demanda és la independència, que pot resol-
dre tots els problemes de la greu crisi econòmica que 
patim. El Partit Popular li diem que el que la societat 
demanda i necessita són mesures per sortir de la crisi 
econòmica i de la greu crisi financera i social que pa-
teixen els catalans.

Vostè vincula l’aïllament i la independència de Cata-
lunya a la sortida de la crisi, i nosaltres li recordem 
que, si en la mesura de les seves prioritats continuen 
sent-hi la separació de Catalunya d’Espanya i d’Eu-
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ropa, la sortida de la crisi seguirà lluny. Com tota la 
vida, senyor Mas, vostè s’equivoca en la diagnosi i 
s’equivoca en les solucions.

Més de 840.000 catalans estan a l’atur, continuen bus-
cant feina. Els catalans i les catalanes avui ens estan 
mirant esperant respostes d’aquest nou Govern. I el 
que estem veient és que el Govern ho fia tot al debat 
de la independència, del dret a decidir, i que a par-
tir d’aquí es resoldran els gravíssims problemes que té 
l’economia catalana. 

Jo veig, senyores i senyors, un president obsessionat 
amb la independència, un president obsessionat amb 
el dret a decidir, un president obsessionat i persistent 
no a treure els catalans de la crisi sinó a treure els ca-
talans d’Espanya. Probablement ens dirà que no té 
majoria necessària per decidir sol la seva composició 
de govern –això és el que ha semblat– ni les seves pri-
oritats de govern. Però, senyor Mas, va ser vostè tot 
sol qui va decidir convocar unes eleccions anticipades 
quan li quedava encara més de mitja legislatura per 
endavant. I és vostè qui va demanar una majoria ex-
cepcional als catalans que es va transformar en una 
pèrdua excepcional de suports. És vostè qui ha optat 
per Esquerra Republicana quan tenia altres opcions 
que no li han interessat.

Coneixent com coneix el patiment dels catalans, de les 
famílies catalanes, de les empreses que tanquen diàri-
ament a Catalunya, dels catalans que tenen dificultats 
per pagar les seves obligacions domèstiques, l’escola 
dels seus fills, les prioritats de les seves famílies, ens 
trobem que vostè no ha fet un exercici de contenció de 
la despesa i de l’austeritat. 

Vostè es va presentar aquí fa dos anys dient que el seu 
Govern aplicaria les polítiques d’austeritat; va reduir 
les quinze conselleries que havia deixat el tripartit i 
ho va deixar en dotze, comptant-lo a vostè, i ara  vostè 
comença una nova etapa en què ja no és la  reducció 
de les conselleries sinó l’increment de les conselle-
ries, l’increment de les despeses d’estat, incrementant 
una con selleria més, que, segons vostè diu, res no tin-
drà cost; suposo que hi haurà costos amb aquesta nova 
conselleria i amb les estructures que es creïn. 

Per tant, la primera conseqüència d’aquesta nova etapa 
de legislatura és més despesa, però no més despesa a 
reforçar l’estat del benestar sinó a mantenir estructu-
res polítiques, a mantenir estructures administratives. 
Just el contrari del que necessita el país. Mentre vostè 
li demana sacrificis al país, vostè incrementa la des-
pesa en les estructures de govern. I, a més, quan es va 
presentar fa dos anys va reduir un gran nombre d’alts 
càrrecs, de càrrecs directius, de càrrecs assessors. 
Avui no ha dit absolutament res, no ha fet cap anun-
ci, no ha fet cap reducció d’estructura administrativa. 
I aquesta és una administració sobredimensionada en 
la qual tenim més de 660 entitats, 200 d’elles que són 
o empreses o fundacions o entitats amb capital majo-
ritari públic. A més, Catalunya som la comunitat amb 
més deute, la que té els impostos més alts i també la 
comunitat amb més conselleries. 

Miri, nosaltres li vàrem proposar reduir el nombre de 
conselleries a un màxim de vuit, suprimir la vicepre-

sidència del Govern, perquè ja tenia una conselleria de 
presidència. Vam demanar un govern més prim, més 
econòmic, més eficient i més eficaç. Aquest és un go-
vern continuista, un govern de vaques grasses, tot just 
quan els catalans les estan passant molt magres. 

Vostè, senyor president, ens diu, a més, que vol inici-
ar un camí de creació de més estructures d’estat. D’es-
tructures d’estat no en necessita Catalunya; necessitem 
estructures ciutadanes, menys ambaixades, menys hi-
sendes, menys secretaries d’hisenda i menys organit-
zacions a l’exterior, perquè el que necessitem són més 
infraestructures al servei públic de la ciutadania. 

El que vostè va definir l’any 2010 com un govern 
d’ampli espectre per la inclusió d’independents s’ha 
convertit ara en un govern de banda estreta, on la fi-
delitat al projecte personalista és el mèrit a considerar. 
I, recordi-ho, el seu projecte personal no és el projecte 
del conjunt de la societat catalana. 

No creiem necessari crear conselleries per premiar fi-
delitats personals, presumptes relacions exteriors, i el 
que necessitem són conselleries i bons professionals 
per adreçar-los a la reactivació econòmica, que hauria 
de ser la prioritat del seu Govern, la prioritat del debat 
d’avui, i no el que vostè té com a objectiu. 

Permeti’m que li digui algunes consideracions envers 
les conselleries. Amb tots els meus respectes cap al 
nou conseller d’Empresa i Ocupació, que sap que els 
té, haig de dir-li que un conseller que considero que ha 
dimitit d’una gestió pèssima a la conselleria d’Interior 
no és el més adient per dur a terme l’impuls i la reacti-
vació econòmica que necessita el país. 

A més, haig de dir-li que crec que alguns dels conse-
llers que ara estan al capdavant han fracassat en els 
seus objectius i en les seves àrees de govern. I vostè 
els torna a mantenir. Aquest és un govern continuista, 
aquest és un govern personalista i aquest és un govern 
amb el vistiplau, això sí, d’Esquerra Republicana, que 
vostè avui ens presenta aquí. 

Quin és el paper, a més, dels seus consells assessors? 
Els continua mantenint o els continuarà ignorant 
com fins ara? Perquè no ha seguit cap dels informes 
d’aquests consells assessors. 

Una de les prioritats d’aquesta legislatura, senyor pre-
sident, ha de ser la sortida de la crisi. I no sortirem 
de la crisi si no ho fem de la mà de la resta d’Espa-
nya. Avui ho farem en el debat que, després, amb pos-
terioritat, produirem..., però tant vostè com el senyor 
Junqueras volen explicar al poble de Catalunya que, 
si tinguéssim els instruments necessaris per a la in-
dependència, a Catalunya viuríem millor. Vostè ha dit 
fins i tot que s’estalviarien patiments que ara estan vi-
vint els catalans per la manca de prou recursos econò-
mics. Tot això sempre per culpa d’Espanya, perquè no 
li paguen els deutes que vostè reclama..., que vostè 
no paga els deutes als ajuntaments, ni a les entitats, ni 
a les empreses, ni als proveïdors que els ho demanen; 
els està pagant el Govern d’Espanya. I perquè, a més, 
a vostè... (Remor de veus i alguns aplaudiments.) Jo 
haig d’escoltar amb resignació les coses que considero 
que no són adequades i que no són adequades a la le-
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galitat, vostès crec que també han d’escoltar el que sí 
que correspon a la legalitat i a la realitat.

A més, vull dir-los que quan vostè diu que es viuria mi-
llor..., fixi’s la dada que els dono. En tota la història de 
la democràcia de Catalunya hem tingut un deute acu-
mulat de 10.918 milions d’euros, en tota la història de 
la democràcia restaurada, enguany..., des de l’any vui-
tanta. Resulta que mentre governava el tripartit aquest 
deute es va incrementar en termes absoluts en 34.697, 
només en set anys. Això en el marc d’autogovern. Ima-
ginin-se vostès si tinguéssim un país independent en 
mans dels que han creat el major deute de la nostra his-
toria, que ho han fet en set anys i no han tingut neces-
sitat de fer-ho en molts anys de la democràcia. Això 
vostè s’oblida de dir-ho. Com s’oblida de dir que el pa-
timent que estan tenint els catalans és pels 2.800 mi-
lions d’interessos anuals que hem de pagar pel deute 
que ens han deixat uns altres. Diguem la veritat de 
tot, que els catalans es mereixen la veritat de tot.

Miri, crec que la segona gran prioritat és restablir les 
relacions amb el Govern. Les relacions amb el Govern 
d’Espanya han de ser transcendents i importants, no 
per negociar impossibles, no per negociar il·legalitats, 
sinó per negociar la revisió del model de finançament 
que mereixen i que volen els catalans, per al compli-
ment dels objectius del dèficit.

I haig de dir-li que no veig en aquest Govern cap pre-
disposició a parlar amb el Govern amb una relació lle-
ial. I ho demano expressament al conseller de la Pre-
sidència, a la mateixa vicepresidenta, que està el futur 
de Catalunya en mans també de vostès. I que no ju-
guin a interessos partidistes ni pensin en el seu pro-
pi interès de partit, sinó que pensin en l’interès gene-
ral dels catalans que necessiten que es restableixin els 
ponts amb la resta d’Espanya, que necessitem que es 
fonamenti en el diàleg, perquè la recuperació econò-
mica és la prioritat de Catalunya i només ho farem di-
alogant, parlant amb el Govern d’Espanya.

A més, senyor president, vostè ha continuat mantenint 
els mateixos errors d’estructura. Ha separat les políti-
ques de recerca d’Economia de les d’innovació a Em-
presa; les polítiques ambientals continuen segregades a 
Territori i Agricultura; les polítiques d’immigració es 
tornen a plantejar a Benestar, quan consideraríem que 
haurien de ser transversals i ser a Presidència; el con-
trol de l’obra pública es manté a Economia, i el control 
dels mitjans de comunicació, des de Presidència. 

Nosaltres, a més, li fem èmfasi en la necessitat de re-
duir les organitzacions i les empreses públiques d’a-
quest país. Es va comprometre amb nosaltres a  reduir 
el 25 per cent d’aquestes empreses. Des d’aquesta tri-
buna a mi m’ha dit que ja ho havia complert. Ahir li 
vaig sentir dir que encara tenia dos anys per endavant 
o quatre per endavant per complir-ho. En què  quedem? 
Ho ha fet? No ho ha fet? Li queden quatre anys per en-
davant? La qüestió és que la mateixa cambra de Bar-
celona denuncia que no s’ha reduït aquest volum i 
que ens estalviaríem 2.700 milions d’euros.

El Partit Popular català, senyores i senyors, discrepem 
de la seva voluntat política, discrepem d’aquesta es-
tructura i composició de govern, discrepem que la pri-

oritat d’avui no sigui un ple extraordinari per parlar de 
la crisi, per parlar de les mesures per lluitar contra la 
pobresa, per ajudar les famílies, sinó que la prioritat 
sigui la seva, la del seu fracàs electoral, la del dret a 
decidir i la de la independència. 

Crec que no ha triat encertadament els paràmetres per 
fer un govern que ha d’aportar i abordar els majors 
reptes dels catalans. Vostè és lliure de triar el govern, 
té la legitimitat, és lliure de triar els socis, també és 
lliure i té el dret a equivocar-se. I crec que ho ha fet i 
s’ha equivocat.

La presidenta

Senyora diputada...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Lamento, senyor president –vaig acabant, senyora pre-
sidenta–, que vostè avui no presenti un govern per als 
interessos del país. Jo crec que vostè avui està en una 
fugida cap endavant i vostè avui, amb aquest govern i 
amb els seus objectius i reptes de país, ens porta a tots 
a una situació molt pitjor que la que tenim. 

Per això li demano, senyor president, que «recapaciti», 
li demano que «recapaciti» el que està fent i li dema-
no que es basi en el diàleg, que restableixi la situació 
i que pensi que la prioritat dels catalans és ajudar-los 
a sortir de la crisi i no ajudar-los a sortir d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula a continuació l’il·lustre senyor Joan Her-
rera, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Joan Herrera Torres

Moltes gràcies, presidenta. President, consellers, con-
selleres –poques conselleres–... (Remor de veus.) Po-
ques..., poques, sí –sí. No passa re. Poques. 

Senyor Mas, vull endreçar la meva intervenció en 
quatre elements: el que jo crec que és el nou discurs 
del Govern; el segon element, si serveix aquest Go-
vern per a aquest nou discurs; el tercer element, la de-
finició que en fem, i el quart element, el paper que ju-
garem des d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida.

Jo haig de confessar que, sigui perquè vostès han bai-
xat en dotze diputats, sigui per l’aliança amb Esquerra 
o sigui pel fracàs total de les polítiques d’austeritat, 
vostès estan avui amb un nou discurs, que és positiu; 
un nou discurs que diu que retallen perquè els hi obli-
guen, ja no retallen perquè els agrada; que insisteixen 
molt en la cohesió social, més que abans, és cert, i, 
per fi, parlen de la redistribució dels esforços. I per mi 
aquest és un element, li ho dic, molt positiu. 

Ho dic perquè, miri, ara diuen que retallen perquè els 
hi obliguen, però vostès, fa tan sols dos anys, fa no-
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més dos anys, parlaven del cercle virtuós de les reta-
llades: «Retallem per estabilitzar les finances, calmar 
els mercats, i així sortirem de la crisi.» I aquest era el 
seu discurs fa tan sols –fa tan sols– dos anys. I s’ha de 
reconèixer que, dos anys després, vostès han canviat. 

De fet, quan nosaltres els plantejàvem fa dos anys que 
anessin a Madrid a renegociar com repartíem el dèfi-
cit, deien que no. De fet, vostès enviaven a Madrid ar-
ticles donant lliçons de com retallar. I ara ja diuen que 
hem d’anar a Madrid a redistribuir el dèficit de forma 
equitativa. És, sens dubte, una bona notícia. 

Vostès, fins i tot, ara parlen del fonamentalisme de 
l’austeritat. I jo me n’alegro. Me n’alegro entre altres 
coses perquè vostès han participat d’aquest fonamen-
talisme, quan votaven les lleis d’estabilitat pressupos-
tària. No passa res; és on estaven. I quan vostès as-
sumeixen aquest discurs és una bona notícia perquè 
estan canviant. L’únic problema que tenim és que, 
mentre que en el terreny nacional vostè no ho acaten, 
aquí sí que ho acaten i no dissenyen cap escenari per 
sortir d’aquest fonamentalisme de l’austeritat. 

Segon element positiu: parlen de cohesió social com no 
havien parlat mai. És cert: de moment, en el terreny 
declaratiu. No sé si, si abans ho haguéssim fet, ha-
guéssim evitat episodis tan lamentables com el que 
vam viure amb la renda mínima d’inserció, quan es-
tigmatitzàvem els pobres entre els pobres. Però, sens 
dubte, amb aquest discurs, espero que no facin allò 
que van fer la legislatura passada. 

I tercer element positiu, molt positiu –per mi, el més 
positiu de tots–: per primer cop parlen de redistribu-
ció dels esforços. És el més nou, sens dubte. I és el 
més nou perquè el que diuen és que allò que podríem 
haver fet fa dos anys ara ho poden començar a fer. És 
veritat: no anant tan lluny com nosaltres aniríem. Però 
el fet que ho reconeguin evidencia que quan deien que 
no podien en realitat era que no volien. I això és, sens 
dubte, positiu.

El més rellevant és que, sigui remugant, dissimulant, 
amb la boca petita, accepten que hi ha alternatives. 
I a mi m’agrada veure’ls, m’agrada veure el conseller 
Mas-Colell, m’agrada veure’l a vostè, senyor Mas, cri-
ticant l’austeritat, fent aquest exercici de contorsionis-
me. És tan gratificant per a nosaltres com complicat 
per a vostès. I a mi m’agrada, per tant; ho han d’enten-
dre, que m’agradi.

M’agrada, a més, perquè en aquest vaixell s’ha obert 
una fuita d’aigua. En aquest vaixell carregat de dog-
matisme neolliberal s’ha obert la fuita d’aigua que 
accepta que l’austeritat ja no és el camí. I sé que tri-
garem temps a canviar les coses i que segurament 
necessitarem un altre govern, però, com a mínim, el 
canvi de marc ja és de per si un avenç. El primer per 
reconèixer i per curar una malaltia és reconèixer que 
estàs malalt. I avui la malaltia que pateix la nostra so-
cietat és aquest excés d’austeritat que vostès comencen 
a acceptar.

A partir d’aquesta reflexió, la segona: serveix, aquest 
Govern, per encarar aquest diagnòstic? Vostè fa dos 
anys va fer «el Govern dels millors», en deia. Jo crec 

que ara podríem dir que és «el Govern dels matei-
xos», amb petits retocs. I la pregunta és: el Govern 
dels mateixos pot encarar un canvi de discurs d’aques-
tes característiques? Nosaltres creiem que no. Que el 
Govern dels mateixos no ho pot fer, ni de bon tros. 
Entre altres coses, perquè conselleries massa centrals 
–Economia, Salut, Ensenyament, i Empresa i Ocupa-
ció– porten gent..., vaja, amb el mateix tarannà. I ai-
xò no obeeix a les demandes de canvi que hi va haver 
el 25 de novembre. Un canvi que no dóna per a un 
nou govern, un govern radicalment diferent, un govern 
d’un altre color; però un canvi que necessitaria, preci-
sament, un altre tarannà. Vostès menteixen..., perdó, 
mantenen el mateix tarannà (remor de veus) –en altres 
coses sí, en això no (rialles)–, mantenen el mateix ta-
rannà que tenia el Govern anterior. I no responen a la 
marea groga, a les demandes del MUCE, a la deman-
da de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, al me-
moràndum –que faríem bé de llegir– que presentava 
ahir la plataforma «Prou retallades».

Aquest és el problema de fons, des del nostre punt de 
vista. Aquest és un govern que sap fer el que sap fer, i 
és un govern dissenyat per al que estava dissenyat. És 
un govern en què difícilment podrem demanar sensi-
bilitat social a aquells consellers que s’han expressat 
i demostrat com a molt neolliberals. És un govern en 
què difícilment podrem demanar als retalladors que 
no retallin.

I aquest és el matís que nosaltres volíem introduir, que 
no és menor, perquè creiem sincerament que amb el 
Govern dels mateixos no podem fer el canvi de políti-
ques que cal fer: redistribuir, lluita contra la pobresa, 
qualitat ambiental, el medi ambient com una prioritat, 
compromís per aturar els desnonaments –per cert, en-
cara espero la cimera a què vostè es va comprometre 
entorn de la campanya– i tot allò que s’ha de fer.

Com definiríem, des d’Iniciativa Verds i des d’Es-
querra Unida, el Govern? Jo crec que és un govern dèbil 
i que és inestable. Tenim la sensació que és un govern 
que arrossega els peus socialment i que és un govern que 
no parla de corrupció, quan la corrupció l’afecta de ben 
a prop. Explicaré per què creiem que això és així.

Per què és dèbil? Doncs, perquè el president és més 
dèbil, perquè el Govern és més dèbil, perquè la coali-
ció és més dèbil; i els reptes, en canvi, són més forts. 
I això no és una bona notícia per al país, perquè la se-
va debilitat afecta la ciutadania, la seva debilitat afec-
ta la vida quotidiana de la gent. I és un govern més 
inestable perquè està format per dos partits en una ba-
ralla permanent, i això afecta, òbviament, la credibi-
litat del país. No ens ajuda, la baralla permanent dels 
partits que estan en el Govern.

Segon element: és un govern que no parla de corrupció 
però que està..., vaja, que la corrupció l’afecta de ben a 
prop. Perquè a Catalunya, s’ha de dir, hi ha corrupció. 
Hi ha polítics corruptes, hi ha partits corruptes. Hi ha 
partits amb la seu embargada. I això afecta de ben a 
prop el seu Govern, senyor Mas, de ben a prop. De fet, 
també el seu soci fins fa poques setmanes, el PP, està 
afectat per la corrupció, per una corrupció terrorífica, 
i això afecta també la credibilitat al conjunt del país. 
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I la pregunta és: qui s’encarrega, del seu Govern, de la 
lluita contra la corrupció? Quina és la proposta que fa-
ran de regeneració democràtica? No n’hi he sentit cap, 
ni una. I aquest és un debat fonamental.

Miri, jo no crec en les pomes podrides. Crec que el 
cas Palau, o el cas Pallerols, o el cas Mercuri i el cas 
Gürtel-Bárcenas, requereixen complicitat organitza-
da, un ambient propici per delinquir i una cultura per-
missiva amb el robatori dels diners públics. I la qües-
tió és: quines normes pensem posar damunt de la taula 
i qui del seu Govern lidera la regeneració democràtica i 
la lluita contra la corrupció?, a partir de les explicaci-
ons que s’han de donar i que no hem escoltat encara. 
I aquest és un element central en el temps que corren; 
fonamental, des del nostre punt de vista.

I no volem discursos, volem mesures. Suspensió cau-
telar del finançament públic, per exemple, d’Unió De-
mocràtica; o del Partit Popular. Mesures concretes. 
Mesures concretes com no posar al capdavant, per 
exemple, de la bilateral ni de cap òrgan de govern el 
senyor Duran, que n’era responsable quan el cas Pa-
llerols succeïa. Mesures concretes i exemplificadores 
que evidenciïn, en definitiva, que estem davant d’una 
nova etapa; que doni explicacions de per què van ac-
ceptar el pacte entre fiscalia i Unió Democràtica des 
de l’advocacia de la Generalitat, i amb garanties que 
no faran el mateix amb el cas del delinqüent confés, el 
senyor Millet. Volem propostes d’aquest tipus.

Tercer element que caracteritza, des del nostre punt 
vista, el seu Govern. Creiem que és un govern que ar-
rossega els peus socialment; li explicaré per què. Per-
què, miri, crec que la ciutadania ha demanat més ser-
veis públics i, en canvi, veu amb estupefacció com el 
país que demana més serveis públics posa al capda-
vant de conselleries centrals el conseller Boi Ruiz, la 
consellera Rigau... Sí, sí, ho veiem amb estupefacció. 
Seran Boi Ruiz, la consellera Rigau, el conseller Mas-
Colell o el conseller Puig els que lideraran, precisa-
ment, aquest gir social que necessita el país? Fran-
cament, ho veiem malament, molt malament.

I molt malament perquè en algunes coses arriben tard 
–amb les propostes fiscals, d’ingressos..., imaginin-se 
vostès el que podríem haver pal·liat, el patiment que 
podríem haver pal·liat si ho haguéssim fet abans– i en 
altres arriben malament. Malament com es demostra 
amb la lamentable privatització d’ATLL. Lamentable 
perquè és la dilapidació de patrimoni públic, perquè 
és la privatització que ens fa perdre estructures d’es-
tat; perquè, a més, ho fa un govern en funcions –per 
cert que alguns l’haurien d’haver aturat, aquest Go-
vern en funcions que fes això. I que, a més, és una 
privatització que ens pot sortir molt cara: cinquanta 
anys de gestió privada i, hi afegeixo, amb una indem-
nització més que probable, per com de maldestres..., 
vostès han fet malament les coses. O malament amb 
el programa de desmantellament de l’ICS, per assolir 
un dels seus somnis, no?, que és la privatització pre-
cisament de l’ICS, perquè alguns facin negoci mentre 
la salut es continua degradant. O malament per l’enè-
sima reducció encoberta de personal per sota dels mí-
nims previstos, tal com estan explicant els directors 
generals; per sota dels mínims previstos, per exemple, 

en presons, com ens han denunciat diferents treballa-
dors del sector de presons. Per això nosaltres creiem, 
en definitiva, que el seu Govern no serveix en aquesta 
etapa.

Acabo ja; acabo ja amb una última reflexió sobre el 
que farem des d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida. 
Nosaltres fiscalitzarem la seva tasca, nosaltres farem 
oposició. Sé que ho sap, no ens cal dir que farem opo-
sició, perquè vostè ho sap, senyor Mas, i la ciutadania 
ho sap també. I nosaltres, hi afegeixo, el que farem, a 
més d’oposició, és no tancar la porta a aquelles millo-
res que facin possible moltes de les propostes que hem 
tirat endavant; per descomptat que no. Però nosaltres 
farem una altra cosa, a més de no tancar la porta a les 
millores que facin que la vida de la gent sigui millor. 
Nosaltres el que farem no és només oposició, sinó 
que nosaltres el que farem és tot –tot– per construir 
una alternativa: una alternativa en el terreny econò-
mic, una alternativa en el terreny social, una alterna-
tiva en el terreny democràtic a aquest Govern. Perquè 
tenim pressa. I tenim pressa per aconseguir que les 
polítiques econòmiques canviïn, girin radicalment, 
i sabem que amb el seu Govern això no és possible. 
Farem el possible per construir alternativa, i, per tant, 
no farem el mateix tipus d’oposició...

La presidenta

Senyor Herrera...

Joan Herrera Torres

Farem oposició –acabo ja, presidenta–, però el que fa-
rem és vetllar i garantir per construir una alternativa 
al més ràpidament possible, perquè el país ho necessi-
ta. Vostè porta el vaixell, però vostè, en matèria eco-
nòmica, en matèria social, en matèria democràtica, 
porta el vaixell cap a llocs on nosaltres no volem anar. 
És per això que aquest serà el paper d’Iniciativa Verds 
i d’Esquerra Unida en la nova etapa que s’obre, que 
ens reclama fer oposició però que ens reclama, més 
que mai, construir aquesta alternativa.

Res més, presidenta. Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Albert Rivera, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Molt honorable president, hono-
rables consellers i conselleres, diputats i diputades, 
ciutadans que ens acompanyen a la tribuna, a mi 
m’havien dit que s’havia de venir a aquesta tribuna a 
valorar el Govern de la Generalitat, no a fer una roda 
de premsa bis del senyor Mas o a explicar-nos aquest 
fals dret a decidir, mal anomenat «dret a decidir», que 
és el dret a saltar-se les lleis. Però nosaltres, des de 
Ciutadans, volem primer valorar el Govern, i després 
farem algunes valoracions del discurs en què ha apro-
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fitat l’avinentesa el president..., que ha dedicat uns tres 
o quatre minuts a parlar dels seus consellers. Diu poc, 
senyor Mas, de la confiança i del seu Govern que vostè 
dediqui, de trenta minuts, tres, quatre minuts a parlar 
de les figures dels seus consellers i del seu Govern. 
Potser té molt a veure amb el que parlarem ara de la 
seva forma d’entendre aquest Govern.

Vostè deia, senyor Mas, que la prioritat era l’ economia 
i l’ocupació, que la segona prioritat era el benestar i 
que la tercera era la separació de Catalunya de la res-
ta d’Espanya i, en conseqüència, la Unió Europea. 
Doncs, miri, dissimulen vostès molt bé, perquè avui 
l’únic que porta aquest Govern aquí és una declaració 
contra l’estat de dret, contra l’Estatut de Catalunya 
i contra la Constitució, precisament, amb l’última pri-
oritat que vostè ha dit. Per tant, a vostès, l’economia i 
l’ocupació, de moment, no els preocupa. El benestar..., 
ara en parlarem, de la credibilitat que tenen vostès 
per parlar de benestar. I, evidentment, la seva priori-
tat ja sabem quina és: la del comitè d’operacions Mas-
Junqueras per a la separació de Catalunya de la resta 
d’Espanya i, en conseqüència, de la Unió Europea.

Per tant, nosaltres, senyor president..., crec que vostè ha 
fet..., no ha fet un govern dels millors, que no ho va 
ser; és evident. És una presa de pèl als ciutadans par-
lar d’un govern dels millors quan tanquen 20.000 em-
preses, creixen 250.000 aturats, s’incrementen el 
42 per cent les llistes d’espera, senyor Boi Ruiz, i, a 
sobre, parlar del Govern dels millors és prendre el pèl 
a la gent que sí que fa bé la seva feina, a les seves em-
preses o al seu treball. Per tant, no era el Govern dels 
millors però ara és el Govern dels seus. Ara el senyor 
Mas ha constituït un govern per protegir-se a si ma-
teix, un govern d’aquells que van encapçalar la fugida 
endavant de les eleccions anticipades, eh?: el senyor 
Gordó..., la presidència al senyor Homs... Tots aquells 
que van dissenyar el fracàs electoral, tots aquells que 
han cuinat enquestes, casos Palau..., tots aquells ara són 
el nucli dur del Govern del senyor Mas. Per tant, jo di-
ria que ja no és ni el Govern de Convergència i Unió: 
és el Govern d’Artur Mas i el nucli dur que l’ha pro-
tegit i pensa que el protegirà els propers mesos –dic 
«mesos» perquè no m’atreveixo a anar més enllà.

Per tant, senyor Mas, vostè no ha constituït un govern. 
Ha constituït un comitè d’operacions al servei del pac-
te amb el conseller en cap de l’oposició, el senyor Jun-
queras, i un govern que el protegeixi a vostè personal-
ment. Els mateixos que s’han estampat, literalment, a 
les eleccions –aquí el senyor Homs al capdavant, el 
portaveu del Govern, ara conseller de la Presidència... 
Els desitjo tota la sort del món, perquè tenen vostès 
molta tasca, però, si fos possible, que es dediquin a 
resoldre problemes, no a crear-ne de nous. Crec que, 
senyors consellers, hi han molts problemes dels cata-
lans; vostè, que coneix bé les enquestes, senyor Homs, 
sap que el primer problema dels catalans és l’econo-
mia, el segon és l’atur i el tercer, la corrupció i els par-
tits polítics. A veure si vostès, i vostè al capdavant 
d’aquest número 2 del Govern, encapçalen el que vos-
tè coneix bé de les enquestes, no?, o el que diuen al-
menys aquestes enquestes.

Per tant, els demanem que es posin al servei dels cata-
lans, i no al servei de la separació i la fractura  social, 
que és el que volen el senyor Junqueras i el senyor Mas. 
Són vostès consellers d’un govern del president Mas, el 
president Mas és innegable que té la capacitat de de-
signar com vulgui i com cregui convenient el Govern... 
Jo, senyor Mas, per respecte precisament a la seva ca-
pacitat i legitimitat jurídica per fer-ho, no qüestionaré 
com ha fet vostè els departaments. Ara, deixi’m, sí, dir 
que vostè en aquest Govern, doncs, ha mantingut una 
estructura, primer, de gent que no ha fet bé les coses, 
i segon, ha incorporat al Govern gent que ha liderat el 
seu fracàs electoral i el gran fracàs de Catalunya, de 
convocar eleccions anticipades, que, com es veu, ha 
estat un fracàs en tota regla.

Govern... La senyora Fernández Bozal no hi és... Supo-
so que deu ser incompatible ser advocada de l’Estat i 
liderar la sedició dintre d’una institució de l’Estat. És 
una bona decisió de la senyora Fernández Bozal. Su-
poso que..., no sé si és seva, és de vostè, senyor Mas, 
però em sembla coherent; és a dir, podria entrar en 
una contradicció d’interessos evident, no? Ser advoca-
da de l’Estat i desmuntar l’Estat em sembla que fins 
i tot està contemplat a les lleis com a il·legal, no? Per 
tant, la senyora Fernández Bozal ha fet bé, o vostè, 
que no hi sigui, perquè llavors podríem estar davant 
d’una situació molt greu, personal, i també de govern.

Però ella no hi és, però sí que hi han altres persones, 
no? El senyor Mas-Colell, per exemple... De continu-
ïtat, parlava vostè. Efectivament, continuïtat: conti-
nuïtat en retallades, continuïtat en pujada de taxes i 
impostos, no sabem si també serà continuïtat a deixar 
de pagar les nòmines als funcionaris el mes de de-
sembre –ja veurem si torna el senyor Mas-Colell a fer 
aquella barbaritat que va fer, de no pagar a 250.000 fun-
cionaris quan els tocava la nòmina, i aquella il·legalitat 
que van cometre vostès des del Govern–, però vostè 
confia en un conseller que treu pit de no complir amb 
els dèficits, eh? Vostès van fer una roda de premsa inè-
dita, ahir... És a dir, treuen pit de no complir amb els 
objectius de dèficit. Bé, doncs, si aquesta és la políti-
ca d’aquest Govern..., i el senyor Mas-Colell al capda-
vant, no? Per tant, vostè confia en aquells que no han 
complert el dèficit i confia en aquells que apugen im-
postos a les classes mitjanes, que treuen l’impost de 
successions a cinc-centes, sis-centes famílies a Cata-
lunya i, això sí, que retalla, a tort i a dret, centres de 
salut, treu una hora a l’educació, retallades socials... 
Molt bé, doncs, vostè confia en aquest conseller. 

Vostè confia en el conseller Boi Ruiz, el conseller 
–i amb tots els respectes aquí a l’àmbit personal, però 
parlem de la gestió política– que té l’honor d’encap-
çalar l’increment de llista d’espera més alt de l’última 
dècada de Catalunya: el 42 per cent de llistes d’espera. 
Jo amb el conseller Boi Ruiz m’agrada parlar de sa-
nitat i de salut, perquè ell no ha de fer comptabilitat, 
però les conseqüències, senyor Boi Ruiz, és que vos-
tè encapçala aquest rànquing d’increment de les llistes 
d’espera a Catalunya, a la salut pública a Catalunya.

Vostè confia, senyor Mas, suposo que perquè és la se-
va voluntat, en una consellera insubmisa davant de 
les sentències del Suprem. Bé. Doncs, vostè premia 
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aquells consellers que s’enroquen en posicions retrò-
grades, del segle passat, per incomplir unes sentències 
i per no aplicar un model trilingüe com el que vos-
tè aplica per als seus fills, o el senyor Montilla, a les 
millors escoles de Catalunya. Aquesta és la consellera 
Rigau, la mateixa que incompleix les sentències, que 
treu una hora a l’educació pública cada dia, cinc hores 
a la setmana, i, per tant, vint hores cada mes menys a 
l’educació pública que a la concertada. Aquesta és la 
política educativa que vostè vol.

El senyor Gordó..., ho citava abans, no? –jo crec que 
tothom no ho coneix, potser–, però el senyor Gordó va 
ser aquella persona que va fer desaparèixer, eh? l’acu-
sació en el cas Palau, fa ver desaparèixer, al capda-
vant també de l’advocacia de la Generalitat, l’acusació 
a Convergència, que després, paradoxalment, doncs, 
la seu l’ha acabat embargant, no? Vull dir que al fi-
nal vostè va fer aquesta tasca. Clar, posar al capdavant 
del conseller de Justícia a qui, per mi, ha comès una 
injustícia..., doncs, és complicat. Per tant, serà la con-
selleria d’injustícia si tenim un conseller que es dedica 
a fer tasca per al partit i no pensant en els interessos 
patrimonials de la Generalitat. Vostè, senyor Gordó, 
quan estava, en aquell cas, com a secretari, el que va 
fer, en definitiva, és treure l’acusació a Convergència 
Democràtica per al cas Palau, per a l’espoli, per al ro-
batori..., en fi, com vulguin, com vostès diguin, del 
Palau de la Música.

Dit això, doncs, jo crec, senyor Mas, que vostè ha tri-
at continuïtat en allò que ha fracassat, i ha triat també 
noves persones per bloquejar i per servir més l’inte-
rès del president, jo ho crec, que no pas del conjunt de 
ciutadans de Catalunya, i, fins i tot, m’atreviria a dir 
no sé si del seu partit, dels seus dos partits que donen 
suport al Govern, veient alguns «tuits».

I després una altra cosa important, jo crec que aquest 
Govern, senyor Mas, està esquitxat per la corrupció. 
Ben clar! Nosaltres li vam demanar explicacions aquí 
de tot el que ha anat sortint després. Ens va dir que 
volíem emmerdar, ens va dir que no volíem saber la 
veritat... Doncs, miri, és que la veritat –la veritat– aca-
ba passant i acaba sortint, no? I poc després van em-
bargar la seu del seu partit per l’espoli del Palau en 
3,3 milions d’euros, i la seu... –preocupi’s, no?, per la 
seu embargada del seu partit, no? No li ho dic jo, li ho 
diu la senyora Llorens, d’Unió Democràtica. Amb bon 
criteri la senyora Llorens li diu que es preocupi, vostè, 
de la seu embargada de Convergència Democràtica. 
I no li ho diu Ciutadans, li ho diu el partit que dóna su-
port al Govern, que té tres consellers: Unió Democrà-
tica de Catalunya.

Bé. Jo crec que al final la senyora Llorens, en un cop, 
jo ho crec, de realisme, doncs, ha acabat dient el que 
pensa molt gent: com pot ser que el partit que governa 
tingui la seu embargada per un cas de corrupció. Però, 
clar, el que potser també no ha pensat, la senyora Llo-
rens, és com pot ser que un partit que ha robat fons de 
la Unió Europea en el cas Pallerols i els ha reconegut 
i ha robat diners de la Unió Europea –una bona carta 
de presentació per ser independents dintre de la Unió 
Europea, per cert–, doncs, és el mateix que està gover-
nant Catalunya. Per tant, uns amb la seu embargada, 

els altres reconeixen que han robat, però aquí no passa 
res, ni vénen al Parlament, ni donen explicacions.

Miri, senyor Mas, per ser constructius, perquè això ja 
arriba massa lluny, no només en el seu cas, en el cas 
Bárcenas, en el cas Gürtel, en els sobres que repartei-
xen alguns per tenir sobresous..., jo li demano, i ho he 
demanat a tots els partits, i en això he de dir que posi-
tivament tots els partits hem accedit..., han accedit que 
ho fem, que parlem, per poder fer una cimera contra 
la corrupció i per a la transparència. El que hi ha fins 
ara? Judicialment parlem-ne o en comissions d’inves-
tigació parlamentària. A partir d’ara? Mesures políti-
ques concretes, entre tots, per acabar amb la corrupció 
sigui de qui sigui.

Aquesta proposta he de dir, positivament, per ser jus-
tos, que l’han acceptada tots els partits que formen 
part d’aquest arc parlamentari. I, per tant, jo celebro 
que acceptin l’oferta de diàleg de Ciutadans per en-
capçalar aquesta cimera contra la corrupció, que vo-
lem que se celebri a finals de febrer, però que serà 
voluntat de tots els partits que formin part d’aquesta 
cambra. 

Tots tenim una responsabilitat davant dels ciutadans 
i jo espero i desitjo, i els ho dic de tot cor, que això, 
igual que critico els casos de corrupció i que no donin 
explicacions al Parlament, també demano, doncs, que 
estiguem a l’alçada i arribem a un pacte contra la cor-
rupció i per la transparència.

I, per acabar, president, jo li diria que en prioritats, 
evidentment, vostès, les seves prioritats, que és cons-
truir l’Estat català a partir de l’Estat espanyol i con-
tra la legalitat democràtica, no és que només no hi 
compti, és que ens tindrà sempre al davant. Si parlem 
d’altres coses potser estem al costat. Jo li dic que, per 
exemple, en aquesta cimera de reactivació econòmica 
hi serem –hi serem–, no només a la foto, ens agradaria 
participar en els documents, en el seguiment i en els 
pactes a què arribem; hi serem en allò que sigui comú 
a tots els catalans que és, per exemple, la reactivació 
econòmica.

També, deixi’m dir, senyor Mas, que m’agradaria que 
vostès hi fossin en una reforma de l’Administració pú-
blica, de dalt a baix, eh? Que suprimim estructures 
com els consells comarcals, que fem un debat per su-
primir les diputacions, que fusionem ajuntaments, que 
fem, en definitiva, allò que han fet els empresaris, allò 
que han fet les famílies, ara en la política, ara des del 
partits, perquè som els últim i alguns ho han estat im-
pedint durant molt de temps. Doncs, bé, ara és el mo-
ment també de demostrar si l’austeritat és només per 
als ciutadans i les empreses o si també ho és per a re-
estructurar l’Administració pública.

I, per acabar, en aquest marc, també, de diàleg i d’ar-
ribar a acords, no només en el camp de la reforma de 
l’Administració pública, senyor Mas, que sàpiga –ja 
sap que sóc una mica pesadet en això, però crec que 
molts ciutadans ho esperen, i vostè es va comprometre 
i no ho va complir a l’última legislatura– que Ciuta-
dans presentarà en el primer Ple una moció perquè 
s’obri la ponència, d’una vegada per totes –a veure si a 
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la desena va la vençuda, desena legislatura–, de la Llei 
electoral catalana.

Senyora vicepresidenta, vostè, que té encarrega-
des aquestes funcions, amb poc èxit fins ara, doncs, jo 
li de mano, sincerament, que ens hi posem –que ens 
hi  posem. Jo crec que alguns tenim ganes i fórmules i 
no vetats. Jo crec que els ciutadans mereixen una llei 
electoral catalana, que no en tenim. Fixi’s quina pa-
radoxa, no? Avui volen aprovar un document de de-
clarar-se fora de l’estat de dret i fora de la Constitució 
i de l’Estatut, avui volen declarar que la sobirania no 
és dels ciutadans, sinó dels territoris; però, en canvi, 
aquests mateixos partits no volen fer llei electoral...

La presidenta

Senyor diputat...

Albert Rivera Díaz

...–acabo, presidenta–, no volen llei electoral per no 
desbloquejar les llistes, perquè no triïn els ciutadans, 
per no publicar els comptes dels partits a les webs, per 
no prohibir la condonació de deutes a les caixes i 
bancs... Vés a saber per què!, per moltes coses, no?

En definitiva, Ciutadans el que vol, senyor Mas, és que 
arribem a un acord també en el camp de la llei elec-
toral. Nosaltres hi seguirem insistint. Si vostès, doncs, 
no ho volen, jo crec que els ciutadans ho han de saber 
també, perquè no podem seguir «marejant la perdiu» 
deu legislatures després, única comunitat autònoma 
que no ha arribat aquí.

Finalment –i ara sí que acabo, presidenta–, senyor 
Mas, jo crec que Catalunya no necessita un pla cap a 
Ítaca, ni un pla de secessió, ni un pla de confrontació, 
necessita un pla estratègic –un pla estratègic– d’una 
dècada per saber què volem ser, cap a on anem, qui-
na indústria, quina economia, quina ocupació, quines 
estructures democràtiques volem. I això seria bo que 
ho construís un govern; però, si vostès estan preocu-
pats per la sedició i la secessió, nosaltres estem preo-
cupats de treballar aquest pla estratègic com a alterna-
tiva al Govern de la separació i la fractura.

Cal conciliar, cal treballar per la unió i la convivèn-
cia i cal treballar per la democràcia, i ho farem –ho 
farem. Si no pot ser de la mà del Govern, construirem 
una alternativa perquè algun dia a Catalunya, tard o 
d’hora –crec que cada cop més d’hora que tard–, hi 
hagi un govern que es dediqui a treballar per allò que 
uneix als catalans amb un pla estratègic que sigui el 
centre de la política catalana, de la mà del conjunt 
d’Espanya i de la Unió Europea.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors diputats 
i diputades.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula el senyor David Fernàndez, en nom del 
Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Bon dia, a totes i a tots. Si un país és també una em-
presa, doncs, també bon dia al nou consell d’adminis-
tració. Avui comença l’Any Espriu, i en Salvador Es-
priu deia: «Imposaràs la veritat fins a la mort sense 
l’ajut de cap consol.» Ho intentarem, en deu minuts, 
des de la nostra lectura col·lectiva com a Candidatures 
d’Unitat Popular.

No ens ha quedat clar tampoc si estàvem parlant del 
programa de Govern o del procés polític cap a la ple-
na llibertat nacional; però, en tot cas, cinc reflexions 
ràpides. La primera és que per a les classes populars 
en l’àmbit socioeconòmic, que deduïm que impulsarà 
l’actual executiu, serà El dia de la marmota. Als Paï-
sos Catalans actualment hi ha 1,7 milions d’aturats. Hi 
ha 3 milions de persones pobres, no per repetir-ho ca-
da dia, que ho repetirem, deixa de ser una veritat do-
lorosa: 150.000 persones desnonades els últims cinc 
anys.

Pel que fa a l’exercici de la responsabilitat de govern 
són 840.000 persones a l’atur, 1,3 milions a Catalunya 
en la pobresa, 190.000 persones que ja passen gana, 
i també amb una dada sociosanitària, doncs, amb la 
multiplicació en l’últim any del consum d’ansiolítics 
i de tranquil·litzants per dos.

Sigui com sigui, el 30 per cent d’aquest país a les por-
tes ja avui de l’exclusió social, i no deduïm cap me-
sura que ho vagi a revertir; més encara quan hi ha 
una reiteració d’austeritat, de més retallades, de més 
desmantellament encobert de drets socials, de més de-
gradació dels serveis públics i de més augment de les 
desigualtats, com si fos la crònica d’una injustícia 
anunciada.

Estem d’acord que és un govern de continuïtat; plou 
sobre mullat, si m’ho permeteu, plou sobre Millet, 
en aquest país del 3 per cent. I fa dos anys que vam 
rebatejar el primer Govern de Convergència i Unió 
com el Govern del marquès d’ESADE, però les clas-
ses populars ja no estan per més sadomasoquisme so-
cioeconòmic. La metàfora d’aquell govern neoliberal, 
d’aquella porta giratòria..., deia el conseller de Salut, 
Boi Ruiz, que, si algun dia haguéssim d’explicar al 
món quin govern teníem, havíem de dir que d’un dia 
per a l’altre passava de ser el president de la patronal 
privada d’hospitals, de la Unió Catalana d’Hospitals, a 
ser el conseller de la salut pública. Una paradoxa similar 
el fet que sigui un gàngster amb corbata de Lehman 
 Brothers el ministre d’Economia del país veí, que es 
diu «Estat espanyol».

En tot cas, coneixent la deriva catalana, estatal i euro-
pea en matèria socioeconòmica i l’acceptació submisa 
de la «deutecràcia», ens queden algunes preguntes per 
fer i pensem que hi ha algun relat que no s’ha acabat 
de fer, al qual després m’hi referiré; però no deixa de 
ser una paradoxa que qui va fer el malalt ara vingui a 
vendre’ns l’hospital. El senyor Madí, honorable presi-
dent de la Generalitat de Catalunya, també fa anys que 
s’hi referia en el miratge d’Irlanda. Cito literalment el 
David Madí: «Catalunya hauria d’observar el miracle 
econòmic amb moltíssima atenció.» Ja l’hem observat: 
frau bancari i pobresa i atur desbocades. I el miratge 
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encara avui és aquest miratge, per cinquè any conse-
cutiu, que hi haurà una sortida hipotètica de la crisi i 
que és impossible fer sempre el mateix i esperar resul-
tats diferents.

Tercera reflexió, que és més Espriu encara; escoltava 
força arguments del sabre al nostre poble i a nosal-
tres, anem a dir-ho així, i el seguim escoltant: sabres 
de guerra neoliberal, sabres de xantatge social i eco-
nòmic, de dir que no hi haurà alternativa, i de conti-
nuïtat del cop de mercat financer que va iniciar Rodrí-
guez Zapatero, perquè aquí s’han d’ubicar clarament 
les responsabilitats, el maig del 2010 quan va abaixar 
el cap davant Angela Merkel, i el frau també i el cop 
d’estat constitucional, tant que es parlava de Consti-
tució irreformable, de l’agost del 2011 quan es va ins-
taurar el règim de la «deutecràcia» amb la reforma de 
l’article 135.

La crisi, finalment, està determinada..., les solucions a 
la crisi estan determinades per criteris polítics, i en el 
relat que feia, ahir i avui, el president Mas hi ha una 
part de preguntes en què el relat està inacabat i que 
són preguntes fonamentals: a qui li fem els deures?, 
qui ens els exposa?, qui ens posa aquests deures?, i qui 
escull els mercats financers?

El sacrifici davant el minotaure neoliberal s’ha xifrat 
–es va xifrar ahir–: 5,7 milions d’euros diaris. Hi ha 
una empresa en aquest país, una empresa que té bas-
tant poder financer, econòmic i polític, que en els úl-
tims cinc anys de crisi ha guanyat 4,3 milions d’eu-
ros cada dia, i es diu «la Caixa». En podríem parlar 
també.

Això agafa també el caràcter de frau quotidià amb ca-
ràcter d’estafa permanent, però també podríem parlar 
de les finances espanyoles a les quals altres s’hi refe-
reixen quan les grans empreses espanyoles, aquestes 
famoses de l’Íbex 35, en els últims cinc anys de crisi 
han guanyat 126 milions d’euros cada dia.

Finalment, i a propòsit de la sobirania i de l’autodeter-
minació, que avui es debatrà a continuació en aquesta 
cambra, a finals d’aquest any, el novembre del 2013, 
asseguren tots els indicadors socials i econòmics, hi 
haurà 500.000 persones que no sabran no com arriben 
a final de mes, sinó com comencen –com comencen–, 
sense cap mena d’ingrés; 500.000 persones per a les 
quals no hem deduït cap mesura per solucionar la seva 
situació, fregant la desesperació social, i de 500.000 
persones que encara estan esperant Godot i que, se-
gurament, com és conegut, doncs, Godot no acabarà 
apareixent.

Estem en el país dels peatges, també, i del 3 per cent. 
Sobirania i dret a decidir signifiquen moltes coses, al-
gunes de les quals ja s’han dit aquí. És pèrdua de sobi-
rania privatitzar l’aigua i regalar-la a una multinacio-
nal espanyola com Acciona. És curiosa la relació que 
hi ha, també, entre el CAREC i certs departaments 
–també de Sostenibilitat–, i les persones implicades. 
I ja en parlarem obertament, perquè també la crisi és 
la de la corrupció. I hauran d’arribar en aquest nou ci-
cle polític les llums i els taquígrafs sobre un país que 
també en bona part ha estat saquejat, i en el qual cal-
drà exigir justiciabilitat sobre aquest saqueig. No 

només foraden l’estructura social, les retallades; tam-
bé el fracking pot foradar l’entorn ecològic i el nos-
tre territori. No és comprensible com la Direcció de 
Mines ha reduït les fiances. Però ja en parlarem quan 
pertoqui. I, en tot cas, el cicle llarg al sud d’Europa és 
un cicle llarg de privatitzacions i de continuació en el 
saqueig neoliberal.

Finalment, també, referint-me a l’àmbit de la sobira-
nia, avui s’ha dit que és un dia històric. Per nosaltres, 
estem immersos en un procés que pot portar aquest 
poble cap a la seva plena llibertat política. Qui pensi 
que les candidatures d’unitat popular o l’esquerra in-
dependentista no són independentistes..., és com pen-
sar que Nelson Mandela no estava contra l’apartheid. 
Hi haurà un sí crític a la declaració unitària i hi haurà 
un sí complet a la nostra pròpia declaració de sobira-
nia. Per tant, des de la més estricta de les matemàti-
ques bàsiques, qui sàpiga sumar que sumi.

Estem, finalment, en el rigor del directe, en part, amb 
una altra reflexió –el que passa, que caldria mati-
sar-la– que ha fet el president Mas, que és respecte 
que tot depèn de nosaltres mateixos. Per nosaltres, són 
l’Estat espanyol, els mercats financers i l’oligarquia 
catalana els que avui neguen les possibilitats d’avan-
çar cap a la plena llibertat i l’emancipació social i na-
cional als Països Catalans. Però és veritat que depèn 
de nosaltres mateixos. Però un altre cop hem de de-
batre –ja que es parlava de noves formes de fer po-
lítica– de quin «nosaltres mateixos» majestàtic estem 
parlant. Alguns parlen de l’1 per cent, segurament, i 
nosaltres parlem del 99 per cent. Fèlix Millet, quan 
passava per prohom de la cultura catalana, tenia una 
frase bíblica que ha fet país durant trenta-quatre anys, 
que és que «som quatre-cents i sempre som els matei-
xos». I avui ja és el torn del 99 per cent i de la majoria 
de la població.

Depenem de nosaltres mateixos. Des de la nostra mi-
noria en aquesta cambra, nosaltres apostem també per 
un procés llarg, que és l’assalt, el nostre assalt popular 
al gran repartiment: a repartir l’economia, a repartir la 
llibertat i a repartir la democràcia. 

La nostra aposta política passa nítidament per l’auto-
determinació política, per la recuperació de la sobira-
nia econòmica en tota la seva plenitud, per la justícia 
social i per acabar el segrest de la democràcia, i per 
construir una altra Unió Europea, que finalment és 
des d’on se’ns imposen les actuals directrius que estan 
malmetent i deteriorant les condicions de vida i treball 
de la majoria social.

Calen respostes i no les hem vist. Per tant, serem pro-
fundament crítics. Confiem en les nostres pròpies for-
ces; ja estem construint també alternatives. Però atès 
que cloïa parlant de la Unió Europea i atès que avui 
comença l’Any Espriu, doncs, acabaré amb una cita 
d’Espriu, amb perspectiva llarga, quan li requerien 
per la seva Europa, que diu: «Que no sigui decebuda 
la nostra esperança, / que no sigui escarnida la nos-
tra confiança.» És això, molt humilment, el que de-
manem.

Gràcies. I bon dia.
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La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Turull, en nom del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Jordi Turull i Negre

Moltes gràcies, presidenta. Molt honorable president, 
vicepresidenta, conselleres, consellers, senyores i se-
nyors diputats, voldria començar com ho vam fer ara 
fa pràcticament dos anys, perquè per nosaltres..., i ho 
volem fer, i volem posar en valor el fet que la compa-
reixença del president s’hagi fet en el marc del Ple del 
Parlament, en l’espai de debat parlamentari més so-
lemne. Era de calaix –era de calaix– que alguns grups 
ho aprofitarien per fer una perdigonada, un pim-pam-
pum, un parlar de tot però alhora no parlar de res, i 
atacant molt i proposant ben poc, no? Estava cantat 
que això passaria, perquè està clar que a alguns els 
segueix movent més mirar de desgastar que mirar 
d’aportar. 

Però, no obstant això, i en coherència amb el que va 
dir el president justament en la presa de possessió del 
nou Govern, quan va dir que nomenar un govern és un 
dels actes de major responsabilitat que té un president, 
compareix justament en el lloc, hi insisteixo, més so-
lemne del debat parlamentari. No s’esquiva el debat, 
no s’amaga, i no ho ha fet ni en la Diputació Perma-
nent ni en una comissió de les que hem aprovat avui.

Entrant directament en el tema que ens ocupa, aquest 
Govern creiem des de Convergència i Unió que res-
pon al que en un moment com aquest necessita el país. 
I em vull explicar. Quan un govern comença, la va-
loració d’aquest cal fer-la tenint en compte els reptes 
que té plantejats el país, als quals s’haurà d’enfrontar, 
i en quines condicions s’hi haurà d’enfrontar, i si la 
seva composició dóna garanties de seguretat per fer-
hi front.

Quins grans reptes té, a traç gruixut, el nostre país? 
Ho va dir el president, també, en la presa de possessió 
del Govern i avui ho ha explicitat. I per això és molt 
oportuna l’explicació que ha fet el president, no? N’ha 
citat bàsicament tres, tres grans reptes que tenim plan-
tejats, que, dins d’ells, n’acumulen molts d’altres, no? 
Evidentment, aixecar el país econòmicament d’una 
vegada i per totes i donar la volta al que és el tema 
principal d’aquest país, que és la situació d’atur que 
pateixen tantes i tantes persones del nostre país. 

En segon lloc, mantenir la cohesió social, i aquell dia 
de la presa de possessió va dir: «Costi el que costi, 
mantenir intactes els fonaments del nostre estat del 
benestar.» 

I el tercer, i no menys important, donar la veu al po-
ble de Catalunya perquè pugui decidir democràtica-
ment, lliurement, pacíficament, el seu futur col·lectiu. 
Un repte, aquest, que relliga perfectament amb els dos 
anteriors. No ho vulguin desviar. Els catalans i les ca-
talanes generem prou recursos per no haver de passar 
pel que estem passant. Els catalans i les catalanes, 
depenent només de nosaltres, a diferència de molts al-
tres països, tenim davant d’aquesta situació la nostra 
pròpia sortida. El sentit de poder i de plantejar aga-

far el nostre propi camí només té un objectiu: garantir 
que les catalanes i els catalans puguin viure millor; 
poder fer allò que és bàsic en política: deixar als nos-
tres fills un país millor del que nosaltres ens hem tro-
bat igual que els nostres pares ens van deixar a nosal-
tres un país molt millor del que ells es van trobar. 
I això ara, amb aquesta asfíxia en l’ordre econòmic, 
en l’ordre social i en l’ordre nacional, que cada vegada 
de manera més accentuada i més premeditada l’Estat 
espanyol està aplicant, això ara ni de bon tros està as-
segurat malgrat els ingents esforços d’aquest Govern.

Tres reptes majúsculs que, per si fos poc, cal afron-
tar-los, amb quines condicions? Doncs, amb unes fi-
nances de la Generalitat en una situació límit, amb 
l’accés al crèdit tancat; amb un govern de l’Estat espa-
nyol que perpetua el dèficit fiscal, que incompleix els 
deutes econòmics amb la Generalitat de Catalunya, 
que d’on més retalla és en les transferències a la Gene-
ralitat de Catalunya en polítiques socials, que ens car-
gola cada vegada més amb els objectius de dèficit i que es 
queda per a ell tot el que són els nous marges que dóna 
Europa, i que, per si encara fos poc, quan la Genera-
litat de Catalunya intenta generar un instrument per 
intentar millorar, ja sigui per la vida dels ingressos o 
per l’estalvi de les despeses, ens el boicoteja. I encara 
n’hi ha alguns que tenen la barra de venir aquí i dir: 
«Catalunya és qui paga més impostos i té més deute.» 
Per què es dóna aquesta situació? Per aquesta situació 
d’asfíxia cada vegada més i més premeditada de l’Es-
tat cap a Catalunya.

I per això hem arribat al punt que nosaltres hem arri-
bat i per això es planteja que Catalunya pugui decidir 
si vol agafar el seu propi camí o no. Per això es relliga 
aquest objectiu amb els altres dos: d’aixecar econòmi-
cament el país i de millorar la cohesió social. I tot això 
junt –aquests grans reptes i amb aquestes condicions– 
no és poca cosa; és una cosa molt grossa la que ens ve 
a sobre. 

I per això cal un alt sentit de la responsabilitat, sense 
demagògies. Cal estar a l’alçada del moment i de les 
circumstàncies. I el president i el Govern assumeixen 
aquests reptes i aquesta responsabilitat malgrat totes 
les adversitats. Convergència i Unió, el grup parla-
mentari, assumeix les dificultats i les entoma per fer-
hi front, i per dedicar totes les energies a poder-nos-en 
sortir. I Esquerra Republicana, amb un acord d’estabi-
litat, també assumeix part d’aquesta responsabilitat. 
I nosaltres els ho reconeixem.

I vull obrir parèntesi al pas de moltes de les interven-
cions que s’han fet... Com els deia, Convergència i 
Unió assumeix el moment d’enormes dificultats i les 
entoma i s’hi deixarà la pell per superar-les. Avui al-
guns poden cridar molt o poden criticar molt una cosa 
i l’altra, però la cursa que van protagonitzar just des-
prés de les eleccions per veure qui arribava primer a 
ser oposició i qui era més oposició que els altres els 
delata i els desautoritza. Perquè, en una situació com 
l’actual del país, alguns s’han barallat i han preferit la 
confortabilitat de la crítica per la crítica que la cores-
ponsabilitat per tirar endavant. I tanco el parèntesi. 
Per això, si m’ho permeten, i retornant al tema que ens 
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ocupa, tenim uns reptes majúsculs amb tantes i tantes 
adversitats.

I quin Govern cal? Doncs, un govern que tingui un 
lideratge potent, que no defugi cap responsabilitat ni 
cap decisió per dura que aquesta sigui. Ho repeteixo: 
«Que no defugi cap responsabilitat ni cap decisió, per 
dura que aquesta sigui.» Cal un govern que exercei-
xi aquesta responsabilitat amb un altíssim compro-
mís de servei als ciutadans, però també, i alhora, amb 
plena confiança en les capacitats, en les potenciali-
tats d’aquest país, que ens han d’ajudar –una cosa i 
l’altra– a poder tirar endavant la situació actual tan 
complicada; un govern transparent i clar, transparent 
i clar a l’hora d’explicar la veritat als ciutadans sobre 
la difícil situació que s’ha de gestionar, però alhora 
poder definir i dur a terme les propostes i accions que 
calen per fer-hi front. 

Cal un govern per a tots, no només per als que ens 
hagin votat; un govern absolutament per a tots, un go-
vern dialogant, obert a les aportacions de tothom, un 
govern que vulgui ser ajudat. Avui el president ho ha 
tornat a explicitar: «Hem de saber aprofitar el bo i mi-
llor de tothom.» Ha canviat el paradigma. Una cosa, 
una solució, una proposta..., no hem de fixar-nos en 
qui ho diu o qui ho proposa, sinó que ens hem de con-
centrar en què es diu i què es proposa. I malgrat ho di-
gui un o ho digui l’altre, si això és positiu per al país, 
s’ha de poder tirar endavant.

Un govern amb un alt sentit institucional. Els objec-
tius que tenim plantejats en aquesta legislatura exigei-
xen una elevada visió d’estat i de sentit institucional. 
I cal un govern amb musculatura política, un govern 
també molt pròxim a la gent i un govern que pateixi 
per allò que pateix la gent.

Nosaltres entenem que aquestes són les característi-
ques que han d’informar aquest govern. I aquest és el 
Govern que nosaltres creiem i considerem que les per-
sones que el conformen responen justament a aquesta 
manera d’entendre la política i de servir el país. I ho 
dic perquè coneixem molt bé els que s’han incorporat 
de nou en aquest Govern i perquè també som testimo-
nis d’aquesta manera de fer dels que repeteixen en el 
càrrec. 

No sé si poques dones, senyor Herrera, però bones. 
El que jo potser... (Veus de fons.) No, el que jo potser 
hauré de menjar és cues de pansa, perquè estava re-
cordant quantes conselleres havia nomenat Iniciativa 
per Catalunya quan estava al Govern, els set anys de 
 Govern, i no em sortia cap nom –i potser me n’obli-
do–, o quantes senadores deu haver proposat –avui en 
teníem una oportunitat. Ho dic perquè de segons què 
s’alliçona molt, però llavors un s’ha de mirar exacta-
ment el que fa, no? Per tant, nosaltres considerem –ho 
repeteixo, tanco parèntesi– que aquest Govern respon 
a aquests principis, no?

El canvi d’estructura en el Govern. No es tracta de 
fer canvis per fer canvis, es tracta de fer canvis amb 
sentit. El president ha explicat molt bé, els pocs can-
vis que s’han fet, doncs, quin era el sentit que teni-
en: reforçar el Departament, que ja existia, de la Pre-
sidència nomenant el conseller de la Presidència; una 

vicepresidència de Governació i Relacions Institucio-
nals reforçada, perquè, amb el que ens ve a sobre, so-
bretot les relacions amb aquest Parlament –i el paper 
que agafarà aquest Parlament– i la coordinació Par-
lament-Govern s’han de reforçar, i també un departa-
ment d’economia que seguirà gestionant els òrgans, 
diguem-ne, de gestió econòmica transversal i que es 
reforça amb el que és un compromís explícit amb el 
poble de Catalunya de creació de la hisenda pròpia.

Bé, aquestes són les nostres reflexions i la nostra valo-
ració, no? I jo voldria també, en tot cas, situar una co-
sa, algunes afirmacions que s’han fet. I que, jo ho deia, 
no és moment tant de la demagògia, no? Ho dic per-
què aquí algú ha fet..., molt tranquil·lament ha dit: «La 
lluita contra la pobresa: ni es té en compte, ni es fa, ni 
es pateix, ni es diu res.» No es poden fer afirmacions 
d’aquestes. No es poden fer afirmacions d’aquestes, 
perquè en el nostre programa electoral, en el discurs 
d’investidura del president, en l’acord per l’estabilitat 
parlamentària consta específicament tota una dedica-
ció als esforços que es faran en aquesta legislatura a 
fer un gran pacte, i que sigui efectiu, de lluita contra 
la pobresa.

I la reflexió que hem de fer i a què el president ens ha 
convidat moltes vegades és: com és que en una època 
de bonança, amb tretze anys seguits de bonança, dels 
quals set, doncs, el Partit Socialista va tenir la presi-
dència de la Generalitat, com és que això..., no vam 
ser capaços, la societat i les institucions, de fer baixar 
índexs tan elevats de pobresa? No fem demagògia amb 
aquest tema, que és molt seriós. I nosaltres intentarem 
tirar endavant aquest Pacte per a la lluita contra la po-
bresa.

I també a vegades aquí la corrupció..., doncs, es fan 
algunes afirmacions d’aquells que sempre diuen que 
hem d’estar dins l’estat de dret, aquí es reparteixen 
unes culpabilitats a tort i a dret sense que hi hagi re, 
en aquella línia de l’empastifa. Això no és una tertúlia 
de televisió, que tothom et riu les gràcies; això és el 
Parlament de Catalunya i, si un predica que s’ha d’es-
tar a l’estat de dret, el mínim que ha de respectar és 
l’estat de dret i no allò d’«empastifa i fes segons qui-
nes afirmacions» que no tenen ni solta ni volta.

Podem dialogar el que vulguem, però nosaltres, des 
de Convergència i Unió, en acabar aquest plenari –i ho 
hem comentat amb Esquerra Republicana i també 
ho vam dir al Partit Socialista–, just acabar aquest Ple, 
si volen constituïm la ponència i signem el document 
per constituir la ponència de la llei de la transparèn-
cia, que ja estava molt elevada, perquè podem dialo-
gar, però jo crec que la gent, a aquestes alçades, en 
aquests temes, més que parlar-ne el que ens exigeix 
són fets i són respostes. I nosaltres, des de Convergèn-
cia i Unió, els primers per poder-hi ser.

Bé, i per acabar –presidenta, acabo ara mateix–, des 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió enco-
ratgem el nou Govern, el felicitem per aquest alt ho-
nor que el president els ha atorgat, estem segurs que 
correspondran a la confiança dipositada, de la matei-
xa manera que nosaltres també volem reconèixer en 
aquest moment, doncs, la ingent tasca, gens fàcil, 
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en circumstàncies també molt adverses, d’aquelles 
persones que amb aquest canvi de govern han deixat 
deixar de ser consellera i consellers, i que també haig 
de dir que ens honora molt que alguns d’aquests pu-
guin formar part del nostre grup parlamentari.

El president va dir també a l’acte de presa de posses-
sió del nou Govern que nomenar un govern és per a un 
president, a part d’aquesta altíssima responsabilitat, 
també un dels actes i moments de major soledat, per-
què al final la decisió l’ha de prendre un de sol. Però 
sàpiga, president, que un cop nomenat aquest Govern 
no estarà sol, sinó que, per molta cridòria que alguns 
vulguin imposar i generar, aquests seran un president 
i un govern que tindran un ampli, molt ampli suport 
parlamentari. I sàpiguen també que els diputats i les 
diputades de Convergència i Unió estarem al peu del 
canó, entomarem totes les adversitats, estarem al cos-
tat del Govern per aixecar aquest país a nivell econò-
mic, a nivell social i, sobretot, també a nivell nacional.

Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies, president.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Un cop han intervingut els representants dels grups 
parlamentaris, té la paraula ara el molt honorable se-
nyor Artur Mas per respondre.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, permetin-me alguns comentaris, que necessàri-
ament han de ser breus, perquè en part aquest debat 
que estem tenint el vàrem tenir fa poques setmanes i, a 
més a més, probablement el tornarem a tenir en altres 
ocasions, les properes setmanes també, i els propers 
mesos. Per tant, encara que sigui sintèticament, alguns 
apunts que volia posar sobre la taula després d’escol-
tar les seves intervencions.

Al president del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el senyor Oriol Junqueras, 
doncs, agrair-li la seva intervenció, i sobretot, més en-
llà de la intervenció, aquesta definició que vostè feia 
de «la voluntat d’ajudar». Em sembla que aquesta és 
l’expressió clau: o hi ha voluntat d’ajudar o no n’hi ha 
tanta, o no n’hi ha gens. I he de dir que, de voluntat 
d’ajudar, jo noto i aprecio que n’hi ha per part d’al-
guns, concretament per part del senyor Junqueras i 
del seu grup, i, per tant, atenent a les circumstàncies 
especialment delicades que estem vivint, em sembla 
que cal subratllar-ho, i no només cal subratllar-ho, si-
nó que, a més a més, cal agrair-ho, perquè ningú hi 
està obligat d’entrada, a aquesta voluntat d’ajudar i, 
per tant, quan la voluntat d’ajudar es manifesta vol dir 
que és una actitud positiva. Que també té dificultats que 
s’han d’entomar, perquè ajudar en aquests moments 
no és fàcil. Però si ningú ajuda, doncs, les coses no 
funcionen. I crec que això, doncs, alguns ho han entès 
millor que d’altres, i la meva responsabilitat és subrat-
llar aquesta actitud positiva.

I subratllar també alguna cosa que deia el senyor Jun-
queras, que és que els consensos depenen de tots. 
Depenen, d’entrada, de la iniciativa i de la capacitat 
de convenciment i del capteniment del Govern, òb-
viament, que n’és el principal responsable. Però que 
el Govern sigui el principal responsable de teixir els 
consensos no vol dir que en sigui l’únic responsable; 
de responsables en som tots o n’hauríem de ser tots. 
I em sembla que aquesta reflexió en aquest moment, 
aquesta crida que deia el senyor Junqueras a la respon-
sabilitat, em sembla que en aquest moment és fona-
mental.

No cal perdre, per això, l’esperit crític –no cal perdre 
l’esperit crític–, es pot tenir un esperit crític, crític en 
el sentit d’intentar millorar les coses tal com funcio-
nen, i al mateix temps mantenir també aquesta volun-
tat ferma i consistent d’ajudar en aquests moments 
especialment adversos.

Comentaris sobre la intervenció del senyor Pere Na-
varro. Ara el senyor Turull li deia una cosa, senyor 
Navarro, que jo crec que hauria de tenir present: hi han 
afirmacions que crec que no es poden fer lleugerament. 
Quan vostè diu que el tema de la pobresa o de la lluita 
contra la pobresa no forma part de les prioritats, això 
no és cert, això és fals, i, a més a més, se li pot demos-
trar. Se li pot demostrar per la intensitat de la tasca del 
Govern en aquest front, i fins i tot pels recursos, per-
què en un moment en què les despeses de la Genera-
litat han disminuït aquests darrers dos anys, les des-
peses directes de la Generalitat, un 17,4 per cent, tots 
els programes de lluita contra la pobresa no només es 
van mantenir, sinó que alguns d’ells es van incremen-
tar. La despesa de la Generalitat cau un 17 i mig per 
cent i els programes per lluitar contra la pobresa o es 
mantenen o s’incrementen, cosa que vol dir fins a quin 
punt això va ser una prioritat. I en aquest sentit, doncs, 
en Josep Lluís Cleries va ser una persona molt impor-
tant i molt significativa per mantenir vius tots aquests 
programes i per seguir avançant. Per tant, anem amb 
compte com es diuen algunes coses, perquè poden 
quedar bé, poden intentar fer mal, però no són reals. 
El que sí que és real és que seguim tenint a Catalunya 
un índex de pobresa molt gran –això és cert–, poc més 
alt que el que teníem en plena expansió econòmica, cosa 
que ens ha de fer pensar a tots plegats, perquè gairebé 
tots en aquest país hem tingut, a més a més, responsa-
bilitats de govern.

Deia vostè també que s’havia de reduir el nombre de 
conselleries. Em sorprèn que ho digui vostè, senyor 
Navarro, perquè quan jo vaig arribar al Govern, fa 
dos anys, n’hi havia quinze i ara n’hi ha dotze. Quan 
vostès governaven, en plena crisi i amb un atur des-
bocat, per cert, també, n’hi havia quinze i ara n’hi ha 
 dotze. I em sembla que dotze segueixen sent menys 
que quinze. I això és el que hi havia. Per tant, em sor-
prèn que ara hi hagi aquesta crítica sobre una cosa 
que per altra banda s’ha fet, que és reduir el nom-
bre de departaments i reduir, a més a més, les es-
tructures de comandaments, de confiança política... Tot 
això s’ha reduït en percentatges significatius aquests 
darrers dos anys, en alguns casos entre un 15 i un 20 per 
cent i en algun cas, com per exemple personal eventu-
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al, més d’un 40 per cent. El 2010 hi havia una estruc-
tura i a partir del 2011 n’hi va haver una altra, i ara 
no s’incrementa. Jo mateix els he dit que qualsevol 
decisió d’increment de la despesa en aquest sentit ha 
d’anar compensada per un estalvi i, per tant, el cost 
ha de ser zero. Estem, crec, bastant mentalitzats i som 
bastant conseqüents en aquesta mateixa línia, no?

Dir-li que jo el segueixo convidant a fer un pas enda-
vant per no estar tant a l’oposició i estar més en el Go-
vern, senyor Navarro. Vostès han decidit fer oposició, 
però podrien fer una altra cosa. Deu ser perquè vostès 
ho han decidit, però no perquè la nostra actitud sigui 
que vostès hagin de quedar a l’oposició. Els hem con-
vidat en diferents ocasions, i ho reitero avui, a estar 
més a prop del Govern; fins i tot s’haurien pogut arri-
bar a plantejar d’estar a dins del Govern.

I en aquest sentit permeti’m que li faci algun comen-
tari sobre alguns departaments que vostè ha assenya-
lat, concretament em sembla que ha dit Ensenyament 
i Salut, no? La consellera i el conseller que estan exer-
cint aquestes responsabilitats, deixi’m dir que tenen 
un gran mèrit. I, si s’hi posés algú altre, no sé quan-
tes setmanes duraria, perquè la duresa de l’exercici 
d’aquestes responsabilitats en aquest moment és enor-
me, i vostès ho saben perfectament. I, per tant, trac-
tar a la lleugera persones que estan assumint una res-
ponsabilitat molt complicada i que estan fent un servei 
molt important en aquest país, perquè, malgrat que 
s’ha disminuït un 17 i mig per cent la despesa de la 
Generalitat, tot el que és la base del nostre estat del 
benestar es manté, afortunadament, i el que hem de 
procurar és que això no quedi escapçat ni esquerdat..., 
em sembla que en aquest moment no es pot tractar 
aquest tema amb la lleugeresa amb què en alguns mo-
ments es tracta, sobretot si, a més a més, hi ha aques-
ta permanent invitació per part nostra que vostès esti-
guin més a prop del Govern.

S’ha referit vostè a la cimera, i a la cimera que s’ha de 
fer, i vostès saben que jo no només la vaig acceptar, si-
nó que a més a més n’hem parlat en algunes converses 
que hem tingut vostè i jo, que hi estem absolutament 
predisposats, que hem d’intentar que surti bé. Inten-
tem aprendre de la lliçó d’una cimera que es va fer a 
principis del 2011, que no va sortir bé. Si en aquesta 
cimera hi anem a fer –el que es tracta–, diguem-ne, 
obstruccionisme, donarem un molt mal senyal i un 
molt mal missatge a la societat catalana. Hem de pro-
curar que, si es fa una actuació d’aquestes característi-
ques, tant en l’àmbit econòmic com en l’àmbit social, 
sigui conjurant-nos, per dir-ho així, perquè surti bé. 
Perquè si s’ha de convertir en un pim-pam-pum de de-
bat estrictament partidista, millor que no la fem. Per 
tant, jo li dic: la farem, sobretot procurem-hi posar 
tot el seny possible, i les aportacions de cadascú, les 
aportacions, que es moguin en el terreny del realisme. 
Perquè, si pretenem ara anar a unes polítiques que ens 
obliguin a gastar més diners, vostès saben que això 
no és possible, encara que ho volguéssim –encara que 
ho volguéssim–, i això crec que ho hem de tenir ben 
present.

I sobre l’oportunitat del debat d’avui..., i li contesto a 
vostè, però també a altres intervencions d’altres grups, 

com per exemple el Grup del Partit Popular o el se-
nyor Rivera, que han parlat en els mateixos termes 
que vostè, no? El debat d’avui no és un tema que por-
ta el president de la Generalitat, no és un caprici del 
senyor Artur Mas ni del Govern de la Generalitat: és 
un mandat del poble de Catalunya, és un mandat del 
poble de Catalunya expressat a les urnes molt recent-
ment, amb uns programes electorals molt clars, on tot-
hom va poder-hi dir la seva i on la gent va votar amb 
plena consciència del que estava votant i, a més a més, 
va votar molt, amb una altíssima participació. Per 
tant, no presentin el debat d’avui sobre el tema de la 
declaració de la sobirania o del dret a decidir com una 
espècie de caprici d’una persona, del president, o d’un 
govern, o d’una formació política en concret... Aquí hi 
ha un mandat del poble català, i l’hem de respectar. 
No es pot menysprear el que es va decidir a les urnes. 
I tractar d’aquesta manera aquest debat que avui farem 
és menysprear el que es va dir a les urnes i el mandat 
que ens va donar la ciutadania de Catalunya encara no 
fa dos mesos. I això crec que ho hauríem de tenir ben 
present, i amb això intento respondre altres interven-
cions que s’han fet també en aquesta mateixa línia.

La senyora Sánchez-Camacho ens diu que ens hem 
equivocat en la diagnosi, en les solucions, que ho fiem 
tot al dret a decidir. Li torno a dir el mateix, senyo-
ra Sánchez-Camacho, en paral·lelisme al que li deia al 
senyor Navarro: no oblidin el mandat de les urnes; ai-
xò també es va votar. A vostès no els agrada que això 
formés part del que era el camp de debat o el camp de 
propostes, no els agrada. És legítim que no els agra-
di, però una cosa és que no els agradi i una altra cosa 
és que puguin passar olímpicament del que va dir el 
poble de Catalunya el dia 25 de novembre. Que òbvi-
ament va dir «recuperació econòmica», òbviament va 
dir «lluitar contra la desocupació», òbviament va dir 
«mantenir la cohesió social», òbviament va dir «refor-
çar l’estat del benestar», òbviament va dir també tot 
això; però a més a més va dir «dret a decidir», perquè 
hi ha molta gent en aquest país, senyora Sánchez-Ca-
macho, que quan vostè diu: «Ho fiem tot al dret a deci-
dir», hi ha molta gent en aquest país que del que ja no es 
fia és dels governs espanyols. D’aquests sí que no ens en 
podem fiar. I com que hem arribat a aquesta conclusió 
molts, i no és la dèria d’un govern o d’un president, 
sinó de molta gent d’aquest país, hi ha molta gent que 
ha dit: «O depenem més de nosaltres mateixos o, si 
ens hem de fiar dels governs espanyols, anirem pitjor, 
o anirem malament.» Per tant, és evident que ho fi-
em tot a dependre de nosaltres mateixos, molt més que 
no hem pas fet fins ara. Perquè, hi insisteixo, no ens 
podem fiar, després de l’experiència de molts i molts 
anys –de fet, de dècades–, de gaire cosa més. I es-
tem convençuts, i crec que som molts en aquest sentit 
–i això requereix un respecte, perquè les majories que 
hi ha en aquest Parlament, si són majories sòlides, re-
quereixen i mereixen un respecte per part dels altres–, 
nosaltres pensem que, en la mesura que Catalunya de-
pengui més dels seus esforços, se’n podrà sortir mi-
llor i la gent haurà de patir menys les conseqüències 
d’aquesta recessió i d’aquesta crisi.

Vostè denunciava també el tema de les conselleries, et-
cètera. Ho he explicat abans. Sorprèn una mica que hi 
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hagin aquestes denúncies per part de vostès, perquè 
hi ha menys conselleries a Catalunya que ministeris a 
Madrid. (Remor de veus.) I, per cert, les conselleries 
serveixen, totes, per a alguna cosa, i hi ha ministeris 
que no serveixen pràcticament per a res; aquesta és la 
diferència (remor de veus i aplaudiments), aquesta és 
la diferència. És a dir que hi ha allò que en podríem 
dir «ministeris “florero”», eh? i, en canvi, hi ha conse-
lleries que, totes elles, tenen funcions molt importants. 
Aquesta és la diferència. Veig que vostès no suprimei-
xen cap ministeri «florero», encara que pràcticament 
no tinguin competències, i en canvi es critiquen, això 
sí, les conselleries de la Generalitat, que tenen unes 
funcions claríssimes i perfectament definides.

I sobre les estructures administratives deixi’m dir-li 
–i vostè d’això n’hauria de presumir una mica, perquè 
vostès hi van estar, en aquests acords i en aquests pac-
tes– que ja, a hores d’ara, estem entre el 15 i el 20 per 
cent de supressió d’organismes, després de dos anys de 
govern, i que aquest any 2013, quan s’acabi, haurem 
passat del 25 per cent. Aquell 25 per cent de supressió 
d’organismes públics en majoria de la Generalitat que 
es va pactar amb vostès per una legislatura sencera de 
quatre anys, aquest objectiu, serà superat en menys 
de tres anys. No sé si d’altres fan el mateix. No ho vull 
jutjar, perquè no ho conec en detall. Però en qualsevol 
cas nosaltres fem això. I això, doncs, bé, vostè ho pot 
seguir criticant, però aquesta és la realitat.

I sobre el tema del deute, que vostè critica tant, l’acu-
mulació de deutes a la Generalitat, etcètera, durant 
aquests darrers..., molts anys, deixi’m fer-li una petita 
invitació, no? Fixi-s’hi: Catalunya, si no tingués dèficit 
fiscal, tots aquests deutes els tornaria en quatre anys. 
Sencers. Espanya, per tornar els seus, en trigaria més 
de trenta. Aquest és el tema. Per tant, el problema és 
que ens hem endeutat més del compte? Potser en al-
guna mesura –potser en alguna mesura– hi ha hagut 
despesa que es podia haver estalviat. No li ho nega-
ré. Però li asseguro que la mare dels ous és el dèficit 
fiscal. Sense dèficit fiscal –com molts altres territoris 
de l’Estat espanyol, que no en tenen–, sense dèficit fis-
cal, amb concerts econòmics, amb pactes fiscals, Ca-
talunya podria tornar els seus deutes només en quatre 
anys, quan l’Estat espanyol, per tornar els seus, en tri-
garia probablement més de trenta. Fixi’s en la diferèn-
cia. Per tant, escolti’m, no sé si el problema és el deute 
de Catalunya o el problema és el deute global que té el 
conjunt de l’Estat.

I, per cert, parlant d’això, l’Administració central, de 
tots els deutes de tot l’Estat espanyol, n’acumula més 
del 70 per cent. I la suma dels de totes les comunitats 
autònomes –totes, les més endeutades i les menys– 
i de totes les corporacions locals no arriba al 30 per 
cent. De fet, no arriba ni al 25. Per tant, on està el pro-
blema del deute que té l’Estat espanyol? Està a l’Ad-
ministració central, que és on s’han anat acumulant 
aquests deutes durant anys i panys, i especialment du-
rant aquests darrers anys, els darrers del senyor Zapa-
tero i el primer del senyor Rajoy, que el deute espanyol 
ha anat cap amunt de manera gairebé exponencial.

I ja sé que vostès no són responsables únics del que 
passa. Evidentment. Jo no cauré en aquesta demagò-

gia –jo no cauré en aquesta demagògia. Però el que 
vostès han d’entendre és que quan parlem de deutes 
hem de posar el problema allà on existeix de veritat. 
I el problema existeix de veritat no en el sistema au-
tonòmic o en les corporacions locals, que encara són 
magnituds que es poden controlar i que es poden ma-
nejar si l’actuació del Govern central és lleial dintre 
d’aquest estat, sinó que el problema real està precisa-
ment en les estructures de l’Estat central.

Senyor Herrera, molt breument, també. Vostè diu que 
aprecia que nosaltres tinguem fins a cert punt –he en-
tès, no?– un nou discurs. I jo aprecio que vostès sem-
pre tenen el mateix. (Rialles.) Nosaltres hem tingut, 
doncs, potser, la capacitat de modular-lo, segons vos-
tè, però vostès no. Vostès segueixen instal·lats exacta-
ment en el mateix. Suposo que vostès deuen pensar 
que el seu és perfecte i que per tant és el que toca se-
guir per part de tothom. El que passa és que la ciuta-
dania no ho entén exactament així –la ciutadania no 
ho entén exactament així. I aleshores jo també els de-
mano que en aquest sentit hi hagi una mica més de mo-
dèstia. Perquè vostès són una formació política signi-
ficativa en aquest Parlament, vostè i jo hem parlat en 
algunes ocasions d’aportacions que vostès poden fer 
que poden ser molt importants i molt significatives i a 
les quals estem oberts, però de tota manera no estan, 
pel seu pes, des del punt de vista de la representació 
de la societat, en possessió de la veritat absoluta. Per 
tant, si vostès canviessin de discurs, també aniria bé, 
encara que sigui una mica. El mateix que vostè apre-
ciava... A mi també m’agradaria pujar un dia a aquesta 
tribuna i dir: «Miri, veu?, el senyor Herrera també ha 
canviat una mica el seu discurs.» I això probablement 
potser seria un bon senyal –potser seria un bon senyal.

Vostè diu: «Acatem les polítiques d’austeritat.» I no 
només diu això, sinó que diu que en presumim perquè 
n’hem estat abanderats. Ha dit exactament això. 
I deixi’m que li ho matisi, però a més a més li po-
saré un exemple que és comprovable. Quan nosaltres 
vàrem arribar al Govern, just després que vostès l’ha-
guessin deixat, què vàrem fer, el primer any? Quan 
ens vam trobar amb la situació que ens vàrem trobar 
i estàvem obligats a complir uns determinats dèficits, 
què vàrem fer? Vàrem acatar el que deia el Govern es-
panyol? Que, per cert, el Govern d’aquella època, que 
vostès hi eren, sí que va dir que acataria el que digués 
el Govern espanyol quant a controls de dèficits. Nos-
altres, el primer any, 2011..., i el conseller Mas-Colell, 
que també s’hi han fet al·lusions quan es parlava de 
neoliberalisme i no sé quantes altres històries, no?..., 
doncs el Govern d’aquell moment, de fa dos anys, en-
capçalat per mi i amb el conseller Mas-Colell de con-
seller d’Economia i Coneixement, el primer que va fer 
va ser dir: «No podem passar en un sol any de la rea-
litat que ens hem trobat al que se’ns obliga a complir 
quant a dèficit.» I vam dir: «En lloc de l’1,5» –que es-
tàvem obligats a fer– «farem un 2,6», que després no 
vàrem poder complir. Això és acatar? Això és fer de 
l’austeritat una espècie d’ortodòxia malaltissa, quan 
nosaltres mateixos vàrem dir: «No ho podrem com-
plir»? Perquè posàvem la veritat per davant de l’orto-
dòxia o de qualsevol altra decisió. I el temps ens va do nar 
la raó: fent esforços molt importants no es va poder 
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complir ni el 2,6, sumades les deslleialtats del Govern 
espanyol. 

Ara, en dos anys, tampoc hem pogut complir el que 
se’ns ha imposat. Però és cert que com a mínim hem 
intentat anar reconduint la situació de les finances pú-
bliques. Perquè si en les condicions actuals no les re-
conduïm, se’ns en van en orris les polítiques públi-
ques, directament. I vostès ho saben perfectament. 
El que passa és que aquí toca explicar les coses d’una 
altra manera per fer no sé què o per agradar a no sé 
qui. I vostès ho saben perfectament. Entre altres co-
ses perquè se’ls ha explicat moltes vegades, i és la pu-
ra i estricta realitat, que quan ara es gasta molt més 
del que tens autoritzat, això de més que gastes no t’ho 
finança ningú. Si vostès em diuen un lloc per anar a 
buscar els diners i per finançar dèficits que no tinguem 
autoritzats, en parlarem. Però si no hi ha on anar a bus-
car els diners, aleshores quin sentit acabarà tenint gas-
tar molt més si aquest molt més no l’acabarem pagant? 
I tindrem una llista i una cua de morosos al nostre cos-
tat que l’única cosa que diran és que la Generalitat els 
ha enganyat perquè els ha promès coses que després no 
pot complir. No només posarem en qüestió les políti-
ques públiques, sinó que ens carregarem a més a més 
el prestigi de l’autogovern. Tot plegat, tot junt. 

Això no mereix una reflexió serena, una reflexió posi-
tiva, una mica menys de fonamentalisme des del punt 
de vista d’alguns plantejaments i una mica més de to-
car de peus a terra i de realisme? Perquè vostès poden 
presentar les coses com vulguin, però hi ha una polí-
tica europea acordada per governs de tot signe i estats 
de tot signe que obliga a aquestes polítiques d’austeri-
tat. Vostès ho saben perfectament.

Per tant, escolti’m, no acatem les polítiques d’austeri-
tat. No tenim més remei que complir. I si no complim, 
hem de saber que allò que no complim no ho paga-
rem, o almenys no ho pagarem en uns terminis raona-
bles. Aquesta és la realitat.

A partir d’aquí, doncs, escolti’m, intentem que entre 
tots fem les coses el millor possible perquè l’afectació 
sobre la nostra població sigui la menor possible. És el 
que hem intentat des del Govern. Hem intentat fer-ho 
exactament d’aquesta manera.

Vostè em preguntava una cosa que té el seu sentit, no? 
Diu: «Qui és l’encarregat de lluitar contra la corrupció 
en aquest Govern? Qui ho ha de liderar?» Doncs mi-
ri: jo, com a president. Per tant, quan haguem de par-
lar d’aquests temes amb propostes concretes se n’ha 
de parlar també amb mi. No només amb mi; se n’ha de 
parlar, òbviament, amb tot el Govern, perquè és tot 
un govern que ha d’estar amb la voluntat d’eradicar 
la corrupció que hi hagi en el nostre país. Però tam-
bé amb mi. I crec que és un tema, òbviament, que en 
aquesta legislatura –abans hi han fet referència altres 
formacions polítiques– caldrà abordar, en aquesta 
línia d’intentar eradicar el més possible totes les pràc-
tiques irregulars que hi ha en el conjunt del nostre 
país, que és evident que hi són –que és evident que 
hi són. I en la mesura que hi són, doncs, val la pena 
que des del Parlament i des del Govern fem tot el que 
calgui per eradicar-les de manera definitiva.

Vostè ens deia finalment que tenen molta pressa a 
construir una alternativa, deien. Jo això ho respecto. 
Però, si m’ho permet –encara que li ho dic amb un 
punt de sornegueria, però per entendre’ns, no?–, no 
tinguin tanta pressa. No tinguin tanta pressa, perquè 
si vostès construïssin una alternativa molt ràpidament 
i arribessin al Govern potser no durarien gaire, perquè 
el que haurien de fer des del Govern aniria exactament 
en contra del que haurien dit abans. I se’ls veuria molt 
ràpidament. I en aquest sentit jo els recomano que si 
han de construir l’alternativa la construeixin, però que 
no tinguin tanta pressa, perquè les condicions són les 
que són, la realitat és la que és, i en aquest moment la 
realitat no permet encaixar determinades coses que es 
diuen des de l’oposició.

Dos comentaris finals sobre la intervenció del senyor 
Rivera i sobre la intervenció del senyor David Fernàn-
dez. Senyor Rivera, el Govern no porta cap declara-
ció, avui, al Parlament de Catalunya. El Govern no la 
porta. La porten els grups parlamentaris. I en això jo 
li torno a demanar el mateix: si vostès fan discursos 
de tanta rotunditat sobre el que ha de ser el respecte 
a l’estat de dret, el respecte als mandats democràtics, 
etcètera, jo els demano que respectin allò que ha de-
cidit el poble de Catalunya. I no em diguin que no ho 
ha decidit –no em diguin que no ho ha decidit–, el po-
ble de Catalunya. Perquè les eleccions serveixen per a 
això. Jo vaig entendre que no podia fer segons quines 
coses sense passar per les urnes. Això ho vaig enten-
dre. Miri, passar per les urnes a nosaltres ens ha costat 
tenir menys diputats i menys suport electoral. I ja està, 
d’acord. Però això és la democràcia i això és el país. 
I a vostès passar per les urnes els ha significat que te-
nen més suport electoral. Aquesta és la realitat. I d’al-
tres també s’han trobat en aquestes circumstàncies. 
Però, una vegada fetes les eleccions, ja estan fetes. No 
les podem repetir cada dia, les eleccions. Estan fetes 
–estan fetes. I vostès han d’acceptar el resultat electo-
ral. I no el volen acceptar. No el volen acceptar, i això 
diu moltes coses, en la mesura que vostès segueixen 
discutint que allò que la gent va votar a les urnes ara 
resulti que això sigui una prioritat o no en aquest Par-
lament.

Els ho torno a dir: aquí no hi ha un govern que s’ha 
begut l’enteniment i que ara porta una declaració 
de sobirania. (Remor de veus.) Aquí el que hi ha és 
un país, que a vostès els agradarà més o menys com 
es comporta, que ha votat en unes eleccions, amb 
uns programes molt clars, que ha donat uns man-
dats que nosaltres hem de complir. I un –no l’únic, 
no l’únic, però un d’aquests mandats, no l’únic, però 
un d’aquests mandats– és precisament el que exerci-
rem avui. I vostè deia: «No, però és que això vostès 
ho posen primer.» Doncs miri: ho posem primer sim-
plement perquè no és un problema de primer, segon 
o tercer; és que tot va lligat. Tot va lligat: superar la 
crisi econòmica, mantenir les polítiques de l’estat del 
benestar i que Catalunya sigui més lliure del que és, i 
més autònoma, i es pugui governar més ella mateixa, 
tot això va íntimament lligat. Perquè el resultat de la 
dependència ja el sabem. El resultat de la dependèn-
cia és: decisions arbitràries dels governs espanyols, en 
plural; vol dir que els governs espanyols no paguen els 
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deutes; vol dir que es distribueixen de manera abso-
lutament deslleial els dèficits quan s’han de distribuir 
els dèficits; vol dir que no es fan les infraestructures 
allà on s’han de fer d’acord amb l’economia producti-
va. Vol dir tot això. I d’això en sabem molt des de fa 
moltes dècades. I no és anormal que la societat catala-
na hagi arribat a la conclusió que cal un camí diferent. 
I el camí diferent està lligat a l’economia, a l’ocupació, 
al benestar, a les polítiques públiques i a un munt de 
coses d’aquestes. Vostès diuen que no? Vagi dient que 
no. Però la majoria del país ha dit que sí, senyor Ri-
vera. I vostès ho han de respectar. La majoria del país 
a les urnes ha dit que sí.

És curiós que vostè parli de fracàs electoral, perquè 
ara resultarà que el fracàs electoral és estar al Govern, 
i el major èxit electoral, al més lluny possible del Go-
vern. És una manera curiosa d’enfocar les coses, no? 
Una altra cosa és que hi hagi una mica més de pes per 
part d’uns, una mica menys de pes per part d’altres, 
etcètera, d’acord amb la decisió de la gent. Però és evi-
dent que al final les majories estan on estan, cosa que 
no vol dir que no s’hagin de respectar les minories. 
Òbviament, s’han de respectar. I per això s’han d’es-
coltar els seus arguments, se’ls ha de convidar a fer les 
seves aportacions, s’ha d’apreciar allò que vostès pu-
guin pensar i allò que vostès puguin aportar, etcètera. 
Però també deixi’m dir-li una cosa: el que no poden 
pretendre vostès, des de la minoria que vostès repre-
senten, és bloquejar tot el procés de la majoria. Això 
no pot ser, perquè això seria un altre model.

I, per cert, parlant d’altres coses: quan vostè fa al-
lusions directes a algun conseller, en aquest cas al se-
nyor Germà Gordó, si tantes sospites té que això va 
ser d’aquesta manera facin les denúncies que hagin de 
fer en els tribunals. Perquè si no ho porten als tribu-
nals és que ho fan servir com un recurs dialèctic però 
no s’ho deuen creure del tot. Per tant, facin-ho. Si 
vostès estan tan segurs que el senyor Gordó va come-
tre una il·legalitat, portin-ho als tribunals. I si no ho 
fan, aleshores una mica més de respecte, perquè po-
dria passar que vostès també s’equivoquessin en la se-
va apreciació.

Finalment, al senyor David Fernàndez, dir-li que..., ha 
citat moltes vegades Salvador Espriu. No sé si Salva-
dor Espriu subscriuria la seva intervenció, deixi’m dir-
li-ho. No ho sé, eh?, no ho sé, perquè això ho hauria 
de dir ell, i òbviament no ho pot dir, no? Però pel co-
neixement que podem arribar a tenir del que va ser 
la seva personalitat i la seva manera de pensar no sé 
si subscriuria com a mínim el cent per cent de la seva 
intervenció.

Segon. Vostès, bé, estan molt instal·lats en la denún-
cia. Jo ho entenc. Però pensin que més enllà de la de-
núncia cal també estar instal·lats en algun moment en 
la solució, perquè si només ens quedem instal·lats en la 
denúncia estèticament deu quedar molt bé, pot signi-
ficar l’aplaudiment d’alguns sectors, però no resol els 
problemes. Un ha de fer la denúncia i imaginar la so-
lució. Imaginar la solució no vol dir tampoc fer dis-
cursos molt –molt– estrictament ideològics, moltes 
vegades, sinó posar solucions concretes sobre la tau-
la que siguin possibles i que tant com puguem depen-

guin de nosaltres, amb les nostres capacitats actuals. 
Jo això, sincerament, senyor Fernàndez, de tant en 
tant ho trobo a faltar. Però, bé, suposo que anirà ve-
nint i que també vostès, amb el pas del temps, amb el 
pas d’aquesta legislatura, també es fixaran en aquesta 
necessitat d’aportar les solucions.

I, finalment, un últim comentari. Quan vostè  parlava 
del saqueig neoliberal, que puc entendre –puc enten-
dre– el que vostè intenta explicar amb això..., però 
quan vostè ho circumscriu fins i tot en el que és la di-
nàmica del que passa a Europa, i concretament a la 
Unió Europea, jo li torno a dir el mateix que li vaig dir 
en el debat d’investidura: posin-me un sol exemple en 
el món sencer que hagi estat tan reeixit des del punt de 
vista de la cohesió i de l’equilibri social i que no siguin 
els països de la Unió Europea en el seu conjunt. Euro-
pa té moltes debilitats i molts problemes, moltíssims, 
moltes incerteses, també és veritat, però diguin-me un 
sistema en el món que hagi reeixit més del punt de vis-
ta de la cohesió social que no sigui el de la Unió Eu-
ropea, i aleshores l’analitzarem entre tots. Perquè, dei-
xem a banda el neoliberalisme –que tampoc triomfa a 
Europa, per cert, no triomfa pas a Europa, si vostè es 
fixa en els governs i en el que fan no són precisament 
governs neoliberals, ni de bon tros, no?–, si a Euro-
pa haguessin triomfat algunes altres idees que en el 
seu moment varen semblar que eren possibles, també 
a nivell europeu, vista la pràctica d’aquestes idees en 
altres llocs no sé on hauríem acabat.

Ara estem on estem, i vostès assenyalen les falles, i te-
nen tot el dret a assenyalar les falles, nosaltres també 
ho fem sempre que podem, no?, però si en lloc d’això 
que vostès en diuen «neoliberal», i que de fet ha estat 
l’economia social de mercat, no ens enganyem, el que 
ha imperat a Europa i el que segueix imperant avui, 
el que segueix imperant avui en gran mesura és això, 
malgrat algunes pràctiques que van molt més enllà del 
sistema o que abusen del sistema, que és cert que hi 
són –que és cert que hi són– i que potser han anat in 
crescendo, també és veritat... Però ho torno a dir: fins 
i tot amb les debilitats, amb les xacres i amb les falles, 
fins i tot així, el que avui dia és capaç d’oferir la Unió 
Europea des d’un punt de vista de cohesió social difí-
cilment ho trobarem en altres llocs del món. I crec que 
això per part de vostès també requereix una reflexió 
abans de posar etiquetes fàcils a determinades coses 
que es fan.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, els representants dels grups parlamen-
taris poden exercir el seu dret a rèplica. Té la paraula 
en primer lloc l’honorable senyor Oriol Junqueras, en 
nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Oriol Junqueras i Vies

Reitero la salutació de bon dia a tothom. Deixeu-me 
començar insistint que davant d’una situació tan di-
fícil com l’actual la responsabilitat de tots és intentar 
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ajudar i que entenem que Esquerra Republicana té la 
legitimitat de decidir de quina manera exerceix les 
seves funcions parlamentàries. I, per tant, té el dret 
a decidir si exerceix una oposició frontal i irrespon-
sable o intenta exercir una oposició carregada de res-
ponsabilitat i de dificultats, en el sentit que intentem 
garantir que el país disposi dels instruments neces-
saris per defensar els seus interessos, els millors ins-
truments possibles, i en el sentit també que intentem 
demostrar que hi han alternatives de caràcter econò-
mic i social a allò que el Govern de Convergència 
i Unió havia fet en la legislatura anterior. I aquesta 
legitimitat la tenim més enllà del que puguin opinar 
els representants dels grups parlamentaris en aquesta 
cambra.

Jo puc entendre que el fred de peus a vegades és incò-
mode. Però la reflexió aritmètica a vegades ajuda. Ens 
agradi o no, el Grup de Convergència i Unió té cin-
quanta diputats, que és més del doble que el segon grup 
de la cambra, que és Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Si algú creu que hi ha una alternativa aritmètica 
a la presència de Convergència i Unió en el Govern, 
que ens expliqui quina és aquesta alternativa aritmèti-
ca. Quina és? Qui amb qui? Amb qui proposeu sumar? 
Quin sumatori teniu que permeti que aquest país tingui 
un govern sense Convergència i Unió, ens agradi més 
o menys? Quina proposta? Entenc que Esquerra Repu-
blicana és la segona força en aquest Parlament; entenc 
que aquells que volen construir una alternativa que 
deixi Convergència i Unió fora del Govern és perquè de-
uen tenir la intenció de posar Esquerra Republicana 
al capdavant del nou Govern. Ho interpreto correcta-
ment? I si no és així –i si no és així–, perquè sospito 
que no és així, o potser sí, potser ara ens sorprendreu 
i ens explicareu que sí, si no és així, qui és que té una 
alternativa per formar un govern sense el primer grup 
d’aquest Parlament i sense el segon grup d’aquest Par-
lament? O què ens proposeu? Que aboquem el país a 
unes eleccions anticipades? Ens proposeu això? Sorti-
reu a la roda de premsa i direu que voleu que al país hi 
hagin unes eleccions anticipades? De debò? 

I si és cert que hi han hagut canvis en el discurs, com 
deia en Joan Herrera, deixeu-me dir que a Esquerra 
Republicana li agradaria pensar que en gran mesura 
és fruit de la feina que fa Esquerra Republicana per-
què hi hagi aquest canvi de discurs. I si és així, dei-
xeu-me també fer una crida perquè ens ajudem els 
uns als altres a l’hora de consolidar aquest canvi en 
el discurs i a l’hora de fer-lo més fort. I això depèn 
també una altra vegada del compromís, de l’esforç 
i de la voluntat d’ajudar-nos els uns als altres, tots 
plegats.

I si l’alternativa és confiar en el Govern espanyol, 
aquesta alternativa podria tenir alguna credibilitat? 
Si el Govern espanyol només incompleix respecte al 
Govern i als ciutadans de Catalunya! Però quina cre-
dibilitat pot tenir una crida a confiar en el Govern 
espanyol si el Govern espanyol, tant el que encap-
çalava el PSOE com el que encapçala el PP, no no-
més incompleix respecte als ciutadans de Catalunya, 
sinó que incompleix sistemàticament a tot arreu on 
té l’oportunitat d’incomplir? Si l’Estat espanyol en-

capçala el número d’expedients oberts per violació 
de competència comunitària a la Unió Europea amb 
més de quatre-cents expedients oberts per haver-se 
saltat directives europees! Però si l’Estat espanyol té 
el rècord d’expedients oberts per infraccions medi-
ambientals! Però si l’Estat espanyol encapçala l’ín-
dex de la misèria de la Unió Europea, que és el re-
sultat del sumatori del percentatge d’atur i de dèficit 
públic! Però si l’Estat espanyol té el rècord mundial 
de suspensió de pagaments, és el país que ha suspès 
pagaments més vegades en la història de la huma-
nitat! De debò ens demaneu que hi fem confiança? 
Que fem confiança a un govern que sistemàticament 
ignora les recomanacions que li fan les institucions 
europees, com les de la setmana passada, en què el 
Parlament Europeu recomanava al Govern espanyol 
distribuir de forma més justa els sostres de dèficit, 
cosa que gairebé amb tota certesa, si no és que ens 
sorpreneu en la rèplica, el Govern espanyol no farà? 
Però si el Parlament Europeu demanava la supres-
sió dels ministeris que tenen les seves competències 
transferides i que per tant resulten redundants, i ni els 
uns ni els altres no ho heu fet, ni els del PSOE ni 
els del PP! Però si el Parlament Europeu i les insti-
tucions Europees us recomanen suspendre la compra 
d’armament i us gasteu 28.000 milions d’euros per 
comprar armament! Però si les institucions europees 
us recomanen limitar la despesa en matèria de de-
fensa i us gasteu 47 milions d’euros el dia! En aquest 
Govern hem de confiar?

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Pere Navarro, en nom 
del Grup Parlamentari Socialista.

Pere Navarro i Morera

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, dipu-
tats, diputades, acabem d’assistir a una escena insò-
lita en què el Govern ha tingut dos torns de rèplica: 
per part del president de la Generalitat de Catalunya 
i per part del cap de l’oposició. I això significa, ami-
gues i amics, un estat de dèficit democràtic d’aquesta 
cambra de diputats i diputades. (Forta remor de veus i 
aplaudiments.) Un dèficit democràtic.

Senyor president...

La presidenta

Si us plau –si us plau–, senyors diputats, un moment...

Pere Navarro i Morera

Senyor president, no, hem parlat abans...

La presidenta

Senyor Navarro, un moment...
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Pere Navarro i Morera

Hem parlat abans de transparència i d’aprofundiment 
de qualitat democràtica. Acabem de veure aquí com 
la composició d’aquesta cambra no és transparent pel 
que fa a qui dóna suport al Govern i pel que fa a qui 
està a l’oposició.

Dit això, senyor president, és veritat, jo li he criticat 
dos consellers, un conseller i una consellera. No li 
he criticat les persones. Jo crec sincerament que to-
tes les persones que estem en aquesta cambra, al Go-
vern i a l’oposició, o entremig, totes les persones que 
estem en aquesta cambra, estem compromeses políti-
cament amb les nostres idees, compartides o no. Es-
tem compromesos políticament, i fem molts esforços, 
perquè així ho pensem, en la nostra tasca política. 
Evidentment. Perquè la nostra obligació és defensar 
i representar els ciutadans i les ciutadanes de Catalu-
nya. El que jo critico no són les persones. És la ges-
tió. I, objectivament, la gestió, i especialment la gestió 
d’aquestes conselleries, ha sigut una gestió nefasta per 
a Catalunya.

Mirin... Senyor president, sí, m’agradaria estar al seu 
Govern. Ja li ho dic ara. M’agradaria estar al seu Go-
vern, perquè és un govern que no té mai la culpa de 
res. Mai té la culpa de res. Totes les coses dolentes que 
passen és per culpa d’algú altre: de Madrid, d’Euro-
pa, per culpa de l’oposició, probablement... Sempre és 
culpa d’algú altre.

Miri, a mi m’agradaria que l’impuls polític que vos-
tè té, i el seu grup i els grups que li donen suport, 
per avançar cap a la independència el tingués també per 
so lucionar els problemes dels catalans i les catalanes. 
Perquè estar al Govern, ser president d’un govern, for-
mar part d’un govern, no vol dir només fer comptabi-
litat, també fer comptabilitat, però vol dir estar en un 
govern per canviar les coses, per canviar les coses des 
de les competències que tenim, per canviar les coses 
des del poder que efectivament té aquesta cambra i té 
la Generalitat de Catalunya. Hem de ser capaços de 
canviar les coses. A vegades amb pocs instruments. 
Aquest Govern de la Generalitat de Catalunya, gràci-
es a l’Estatut, malgrat la retallada injusta del Tribunal 
Constitucional, té moltes més competències que els al-
tres governs de la Generalitat democràtica des de l’any 
1980. I li ho asseguro: el senyor Pujol, el senyor Ma-
ragall i el senyor Montilla governaven; reivindicaven 
les necessitats que tenia Catalunya, però governaven i 
tiraven el país endavant, i no només assenyalaven d’al-
tres com els culpables de la seva mala gestió.

Vostè parlava d’ajudar i d’arribar a consensos. Miri, 
nosaltres, sempre –sempre– hem sigut un partit que 
hem volgut ajudar, i especialment en els moments de 
més dificultats. Vostè ho sap molt bé, senyor presi-
dent, perquè jo mateix li he ofert diversos acords. Li 
vam donar el nostre suport a la investidura del mandat 
anterior..., un suport per escrit que no va ser complert. 
Li vaig proposar recuperar l’impost de successions 
i a partir d’aquí fer un programa d’ocupació juvenil, 
fer un programa d’ajut a les empreses i fer un progra-
ma, sí, de lluita contra la pobresa. Vostè no hi va estar 
d’acord. Sap per què? Perquè va triar, per fer totes les 

seves retallades, el Partit Popular. Ara no se’n recor-
da, d’aquell pacte; no se’n recorden, d’aquells dies tan 
feliços en què retallaven tan alegrement els drets dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

I, miri, i és veritat, vostès estan lluitant contra la po-
bresa, però no prou. Però la pobresa no és només la 
gent que està en exclusió social. La pobresa és allò que 
tindran, que assoliran moltes persones que avui estan 
acomiadades a les seves empreses, gràcies a la refor-
ma laboral que van votar vostès amb el Partit Popular. 
Aquesta és la pobresa que s’està generant al país i la 
pobresa de la inacció del Govern pel que fa a políti-
ques, també, de creixement econòmic. Reuneixi’s amb 
les entitats del tercer sector i veurà que, primer, li de-
manen que els paguin els seus deutes, però a més a 
més li diran en quina situació està avui Catalunya, 
i és una situació que li asseguro que és absolutament 
desesperant.

I nosaltres dèiem a aquesta Vicepresidència... Objec-
tiu: lluita contra la pobresa, prioritzar la lluita contra 
la pobresa.

Segon objectiu: el tema de la regeneració democràtica; 
i aquí ha sortit el fet de fer una cimera sobre la qualitat 
democràtica. Sí, fem la cimera sobre la qualitat demo-
cràtica. Avui els ciutadans estan demanant que acla-
rim què significa avui la democràcia, que aclarim què 
significa avui ser un responsable públic.

Nosaltres, en aquesta Vicepresidència, vam situar 
també una altra prioritat. No ha sortit, no ha sortit en 
cap moment: el tema del medi ambient. Però també 
com una oportunitat de creixement econòmic; les po-
lítiques de medi ambient també han de ser una opor-
tunitat de creixement econòmic. Agafem i fem els 
deures que tenim pendents –vostè ho sap, senyor pre-
sident, i això ho compartim–: la llei electoral. Defini-
tivament, mirem de fer un esforç de consens, això sí, 
perquè el que alguns entenen per consens no és una 
adhesió a uns postulats de principi, sinó que el con-
sens és voluntat de consensuar tots junts; no només, 
uns quants, adherir-se a allò que altres ja han decidit 
i que després tindrem ocasió de comentar.

Una llei electoral, una llei de transparència...

La presidenta

Senyor diputat, haurà d’acabar.

Pere Navarro i Morera

Sí, acabo, senyora presidenta. I per acabar, miri, el de-
bat d’avui, vostè diu: «És un mandat del poble de Ca-
talunya.» Segurament; segurament s’ha de fer perquè 
potser és un mandat del poble de Catalunya, però és 
allò que porten els partits al seu programa, els partits 
que estan al Govern. Però per nosaltres és un debat 
molt important; però no és el debat prioritari de la pri-
mera sessió plenària del Parlament de Catalunya. 
I sobretot el que hem de prioritzar és aquesta cimera 
en què vostè ha expressat en diverses ocasions que hi 
està d’acord. Hem de treballar molt bé aquesta cime-
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ra, perquè, com s’ha dit molt bé, no sigui un brindis 
al sol.

Però permeti’m que li digui, amb tot el respecte perso-
nal: senyor Mas, vostè és un president que, des que ho 
és, Catalunya està més dividida socialment i nacional-
ment. Vostè és el president de la divisió de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’excel·lentíssima senyora Alícia Sán-
chez-Camacho, en nom del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta, molt honorable 
presidenta. Molt honorable president, senyores i se-
nyors diputats, membres del Govern... Senyor presi-
dent, aquí hi han diversos debats, en aquest inici de 
legislatura. El que vostè dóna com a prioritari és el 
debat del dret a decidir, el debat que vol portar Cata-
lunya a la independència. Però n’hi ha alguns altres, 
entre els grups de l’oposició, de qui és més o menys 
oposició. Entre que el senyor Junqueras ja fa la rèplica 
del Govern i entre que el senyor Navarro accepta en-
trar en el seu Govern, escolti, cada vegada en quedem 
menys per ser oposició, eh? –ja cada vegada en que-
dem menys. I ja li asseguro –ja li asseguro– que nosal-
tres exercirem aquesta oposició.

L’exercirem, a més, de manera ferma, clara i transpa-
rent. Perquè a alguns partits els ha costat molt arribar 
a la decisió que avui prendran; altres la teníem molt 
clara des del principi. Alguns partits estan jugant a 
una cosa i a l’altra, i en aquests moments és més ne-
cessari que mai la transparència i la posició de cadas-
cú on està en un dels debats més importants d’aquesta 
legislatura.

Vostè diu, senyor president: «Home, tot això que em 
diuen vostès, del nombre de conselleries..., el Govern 
d’Espanya en té quinze.» Miri..., més que vostès. Jo 
li diria: senyor Mas, vostè en el seu deliri indepen-
dentista s’ha cregut que és cap d’un estat? Perquè jo 
li diria, senyor Mas: escolti, vostè és el president de la 
Generalitat i és el representant de l’Estat a Espanya. 
Vostè s’ha de comparar... (Remor de veus.) Sí, sí, sí... 
Mirin, mirin les lleis, mirin-les, que ho haurien de sa-
ber. Sí, sí, el representant de l’Estat a Espanya. Aquí, 
a Catalunya, ell és el representant de l’Estat també, i 
també forma part de l’Administració de l’Estat.  Miri, 
vostè s’hauria de comparar amb altres  conselleries 
d’altres comunitats autònomes. I comunitats autòno-
mes històriques tenen vuit conselleries; han reduït 
conselleries, com València; fins i tot Andalusia, que té 
1 milió més d’habitants que nosaltres, 1 milió i mig, 
té onze conselleries.

Vostè va entrar aquí amb el Govern dels millors, el 
Govern de la reducció, el Govern de tot..., reduint. Tot 
això s’ha oblidat; en un any i mig s’ha oblidat el Go-
vern dels millors, el business friendly, la reducció dels 
càrrecs directius, la reducció de les conselleries..., s’ha 

acabat. Es nota la marca Esquerra Republicana, eh? 
Haig de dir-li que es nota la marca Esquerra Republi-
cana, perquè, quan ells formaven part d’aquest Govern 
tripartit que vostè li deia al senyor Navarro, ells tenien 
moltes més conselleries. Es nota que ja la seva em-
premta comença a formar-ne part.

Però, miri, a més, si vol que parlem del Govern d’Es-
panya, li ho diré: el Govern del senyor Rajoy va reduir 
dos ministeris dels que tenia el senyor Zapatero. Per 
tant, ha fet més del que ha fet vostè, fins i tot equi-
vocant-se en l’exemple, perquè vostè n’ha incrementat 
una, de conselleria.

Dir vostè, a més, que del Govern d’Espanya no se’n 
pot fiar... Miri, jo crec que quan vostès reben el Fons 
de liquiditat autonòmica sí que se’n fien, veritat? Quan 
vostès han rebut els 5.000 milions de l’any 2012 del 
Fons de liquiditat autonòmica, se’n fien. Quan rebran 
ara els 8.000, també se’n fien. Home, si vostè vol jugar 
a tenir un debat seriós... El debat seriós és el següent: 
vostè no pot parlar d’arbitrarietats d’un govern, quan 
el que s’està fent és exercir els poders d’un sistema de-
mocràtic, el poder judicial, el poder legislatiu i el 
poder executiu. Quan vostè posa recursos d’inconsti-
tucionalitat o quan el seu conseller de la Presidència 
anunciava que presentaria tants recursos al Govern 
d’Espanya, actuava arbitràriament?, o actuava en fun-
ció de les seves competències, que li pertoquen segons 
el sistema de dret? Quan el Govern d’Espanya ha pre-
sentat recursos a les taxes judicials, o ha presentat re-
cursos a l’euro per recepta, o ha presentat recursos a 
altres qüestions, vostès poden dir que això és contra 
Catalunya?, o és l’exercici de la seva competència, que 
també ho ha fet contra Madrid? On estan les arbitra-
rietats, senyor Mas?, on estan? En el seu món imagi-
nari, en el seu deliri d’independència, en el seu deliri 
d’estat propi.

Segona cosa: no es paguen els deutes. I vostè parla que 
no es paguen els deutes, quan vostè no paga i és un go-
vern morós, que no paga ni a proveïdors, que els cos-
ta, als funcionaris de la Generalitat, arribar a final de 
mes? I vostè no ho fa perquè no pot, però és que el Go-
vern d’Espanya tampoc no dóna els diners perquè no 
pot. No és perquè el Rajoy es tanqui un dia al despatx 
i digui: «Ara disposo no pagar a Catalunya.» Home, 
senyor Mas, és que el que vostè demana per a vostè 
els ho ha de demanar també als altres! És que tots ens 
hem trobat la mateixa situació!

«És que, escoltin, no es fan infraestructures.» Què va 
fer vostè amb la línia 9? Què va fer vostè amb el metro 
del Vallès, recuperant-lo fa poc? Què va fer vostè amb 
la B-500 de la Conreria? Les ha aturat. Què va fer vos-
tè reduint el pressupost d’infraestructures? Perquè no 
en tenia, de recursos! Ja veurem què farà el nou conse-
ller, el senyor Santi Vila. Llavors, vostè sí que mira els 
altres, però a vostè no.

Segon: l’autocrítica per vostè no existeix mai –mai–; 
no existeix ni en la seva gestió de govern, abans, ni 
ara. Vostè és el president no sé si de la divisió, però 
vostè es creu el president perfecte. I, miri, haig de dir-
li que no ho és i que queda força lluny. Ni tan sols és el 
president de tots els catalans. (Remor de veus.) Vostè 
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em parla del deute de l’Estat... Per nosaltres no ho és. 
I, com a mi no em representa ni al mig milió de cata-
lans que a mi m’han votat, tinc la legitimitat i el dret 
de dir que el president Mas no ens representa. (Forta 
remor de veus i aplaudiments.) No ens representa, ho 
sento molt, no ens representa. A mi no em representa 
un president que porta el dret a decidir en un progra-
ma electoral i que diu que és la prioritat del país, quan 
el dret a decidir és il·legal i inconstitucional; i ho de-
mostrarem després, en la intervenció. Això no ho fa 
un president que representa tots els catalans.

La presidenta

Senyora diputada, ha d’anar acabant.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Vaig acabant, senyora presidenta, vaig acabant. Miri, 
vostè parlava del dèficit fiscal i del deute acumulat del 
Govern d’Espanya. El Govern d’Espanya té un deute 
acumulat de més de 900.000 milions d’euros, que el 
tenim per la mala gestió del Govern socialista, per-
què recordi que quan el senyor Aznar va sortir hi ha-
via superàvit. Per tant, no compari aquí uns governs 
i altres, compari’n la gestió. I resulta que vostè té un 
deute que ha heretat del Partit Socialista i d’Esquerra 
Republicana, i ara vostè ha acumulat 11.000 milions 
més de deute seu, propi. Per tant, no vingui a donar 
lliçons ara, perquè vostè n’ha acumulat i, a més, vostè 
ara tanca un acord amb els que van generar el deute 
més gran de la nostra història.

Vostè em parla de la supressió dels departaments en un 15, 
20 per cent, i arribarà al 25 per cent; no sé quantes ve-
gades li ho he sentit –li ho he dit abans. Ahir, a la roda 
de premsa vostè va dir el contrari. Però no parlem no-
més del nombre d’empreses públiques, eh?; parlem del 
volum, del seu pressupost, que és el que nosaltres vam 
demanar i el que nosaltres vam signar.

I acabo. Parlava vostè del dèficit fiscal. Hi han comu-
nitats autònomes que també tenen dèficit fiscal, i més 
elevat que Catalunya, com Balears, i no estan tot el dia 
exercint el victimisme, la queixa, i culpant Espanya 
d’enemic de tots els seus problemes. I això és el que 
vostè fa permanentment. I jo ho lamento; ho lamento 
perquè aquest no és el camí. Si el que vostè vol és que 
parlem de la reducció del dèficit i vostè ens ha invitat 
a complir aquesta reducció del dèficit, jo també l’invi-
to a vostè: l’invito a vostè a recuperar el seny, l’invito 
a vostè a recuperar el que hauria de ser la negociació 
del model de finançament, que és el que vol tot Ca-
talunya, de manera transversal, al marge d’ideologies. 
Li demano a vostè que iniciï una negociació amb el 
Govern d’Espanya. Jo hi he parlat, amb el president 
Rajoy, amb la vicepresidenta i amb el Ministeri d’Hi-
senda (remor de veus), i estan disposats, com a vostè li 
ho han traslladat...

La presidenta

Senyora diputada...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Hi estan disposats, com a vostè li ho han traslladat. 
I si vostè no ho fa –si vostè no ho fa– és que està per 
sobre dels problemes reals dels catalans, que necessi-
ten un millor finançament, que no pas els seus propis 
interessos. Jo li demano que iniciï una negociació amb 
el Govern d’Espanya per millorar el model de finança-
ment i que deixi de dir que els catalans han votat a fa-
vor de la independència, perquè els catalans no volen 
el dret a decidir per portar Catalunya a la independèn-
cia. Es quedarà vostè més sol que mai, i fins i tot en la 
seva pròpia federació, perquè tots avui hem vist com 
comencen aquest principi de legislatura i aquest Ple 
ordinari, i no comencen massa bé per a vostè ni per a 
la seva federació.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Joan Herrera, en nom 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Joan Herrera Torres

Moltes gràcies, presidenta. No, no tenim pressa, se-
nyor Mas; la gent té pressa. I la gent té pressa per una 
raó: perquè vostè fa dos anys va començar a gover-
nar i va dir que aixecaria el país, avui ho han tornat a 
dir: «Aixecarem el país», i la gent està enfonsada, per-
què resulta que les polítiques d’austeritat que vostè ha 
defensat i ha practicat, i les polítiques d’austeritat que 
avui diu que no defensa però que continuarà practi-
cant, són les polítiques que el que fan és enfonsar-nos 
més al pou. I per això nosaltres plantegem, sí, alter-
natives al sistema, però per això entenem que calen 
alternatives de govern, i no apuntalar aquest Govern, 
el seu.

Sabem que no hi ha majoria alternativa, però entenem 
que avui l’Esquerra responsable és aquella que cons-
trueix una alternativa a la seva manera de governar i a 
les polítiques que vostè fa. I aquest és el debat central, 
des del nostre punt de vista. Naomi Klein diu que els 
enemics de l’estat del benestar mai desaprofiten una 
bona oportunitat per desmuntar-lo; i això és el que es-
tan fent. I, atenció, això no és una crisi transitòria, ni 
a Catalunya ni a Europa, amb una gestió transitòria 
entorn de la crisi. Avui, la dreta econòmica i la dre-
ta política, a Catalunya, a Espanya i a Europa, s’estan 
carregant el contracte social. I l’esquerra que no ho 
entengui, l’esquerra que no ho vulgui veure, el que fa-
rà és mirar cap a una altra banda l’autèntica transició 
que avui viu Europa, i Catalunya inclosa, carregant-se 
el contracte social.

Perquè vostè parla de la referència europea. Digui’m 
un país a Europa que amb la seva recepta se n’estigui 
sortint. Irlanda? Grècia? Portugal? Espanya? Catalu-
nya? Hi ha països que se’n surten: Islàndia. Però, això 
sí, fent coses radicalment diferents –radicalment dife-
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rents– del que vostès fan. I aquest és l’element, des del 
meu punt de vista, central.

Quin és el problema de fons? El problema de fons és 
que mentre l’alternativa no hi és, l’alternativa no ar-
riba, l’alternativa l’esperem, avui es privatitza l’aigua 
per cinquanta anys, i això ho viuran els fills dels nos-
tres fills. Avui es degrada l’educació, i, quan es degra-
da l’educació, aquesta és una herència que no es salva. 
Avui es degrada la salut i s’obren les portes a  escenaris 
de privatització per una visió dogmàtica, que creu que 
la gestió privada és millor que la pública; bé, dogmàti-
ca i interessada. I la qüestió és: barrem el pas?

Perquè, miri, jo hi estic d’acord, el relat és diferent i 
jo me’n felicito. Però saben què passa? Que amb el re-
lat no n’hi ha prou. El que cal és polítiques diferents, 
polítiques radicalment diferents. I política radicalment 
diferent és, avui, que hi hagués una majoria en el Par-
lament que aturés la privatització d’ATLL. Política ra-
dicalment diferent seria una política que digués: «Les 
ràtios no s’augmenten», com està fent la consellera Ri-
gau. Polítiques radicalment diferents serien aquelles 
que diguessin: «No segreguem l’ICS», com planteja el 
conseller Boi Ruiz. Aquest és el tema.

Segon element, senyor Mas. Vostè m’acusa de dogmà-
tic, no? Que nosaltres no canviem el discurs. Miri, sap 
què li ha fet canviar el discurs, a vostè? La realitat. Sí, 
la realitat, perquè l’escenari econòmic és un desastre i 
les polítiques que vostès han practicat han estat un de-
sastre. Vostè ha donat lliçons d’austeritat i de la bon-
dat de les polítiques d’austeritat a Brussel·les, a Berlín, 
a Massachusetts i a Portugal. Se’n van a Portugal a po-
sar Portugal com a exemple. (Veus de fons.) Que sí, 
que està en..., miri, li tornaré a treure la gràfica... (Veus 
de fons.) Que ho ha dit. No passa re. És on estava.

Vostè ha aprovat una llei d’estabilitat pressupostària a 
Catalunya més exigent encara que la llei espanyola. És 
aquí on ha estat i no passa re; és on era. Ep!, però el 
que canvia el seu discurs és la realitat.

I, miri, nosaltres a vegades ens hem equivocat. En 
l’AVE, no, per cert, no ens vam equivocar, eh? (Ria-
lles.) Però, en aquest tema de l’austeritat, són vostès 
els que s’han equivocat. I sap què és el més terrible? 
Que el patiment s’ha hagut de multiplicar per molt 
perquè canviïn el discurs. I sap què és el més dramà-
tic? Que ara vostès canvien el discurs, però mantenen 
la política. I per això no ens val –per això no ens val. 
És vostè qui ha parlat de «l’absoluta veritat», ara ma-
teix. Jo no m’atreviria a dir «l’absoluta veritat», perquè 
jo tinc molts dubtes, què vol que li digui, però és vostè 
qui acaba de dir –ara fa cinc minuts, eh?, deu minuts–: 
«l’absoluta veritat». Per tant...

Jo sé com ens han tractat..., amb l’arrogància que ens 
han tractat quan discutíem les polítiques d’austeritat, i 
ara els han abaixat els fums perquè la realitat és la que 
és. Doncs bé, el que diem és no només que canviïn el 
relat, sinó que canviïn les polítiques, i, si som profun-
dament escèptics, que ho acabin fent.

Acabo ja, presidenta, amb dues últimes reflexions. 
Mirin, si volen canviar de debò, facin propostes di-
ferents. Avui fan les propostes que els demanàvem fa 

dos anys, i no del tot, en matèria d’ingressos –i no del 
tot–, perquè en successions es podria anar molt més 
enllà; però plantegin el que els plantegem, ja.

Escolti, és raonable que avui es pagui a Abertis en els 
peatges a l’ombra, i, en canvi, no es pagui a les entitats 
del tercer sector? Reestructurem com paguem. Clar, 
mesures concretes! Però, això no, perquè, clar, vostès 
han forjat els barrots que no els permeten canviar la 
política, i els han forjat amb el Partit Popular amb les 
lleis d’estabilitat pressupostària: primer, els bancs i, 
després, la gent. És la conseqüència de l’article 135, 
el pèssim article 135 de la Constitució. És la conse-
qüència d’aquell maig del 2010, jo hi era, al Congrés, 
quan es canvien les polítiques. Però és allò que vos-
tès demanaven, és allò que vostès van aplaudir i són 
els marcs conceptuals, els marcs legals que vostès han 
definit perquè ara puguin dir: «No tenim marge.» Però 
si són vostès els que han construït el marc per no tenir 
marge!

Per últim... –acabo ja, presidenta–, miri, jo crec que 
no es tracta de més cimeres. Nosaltres no anirem a ci-
meres sense propostes concretes abans. Es tracta de re-
soldre coses concretes. Vostè es va comprometre, en 
matèria de desnonaments, a solucions concretes i a 
reunir-se amb la Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca en un marc on hi estiguéssim tots i amb propostes 
concretes, perquè aquest país no fos el país, el racó 
de l’Estat amb més desnonaments. Fem-ho. I ho dic 
perquè, miri, agafant-li la paraula en matèria de cor-
rupció, jo no vull..., és a dir, podem parlar de cime-
res, podem parlar de pactes... Nosaltres fa anys que els 
plantegem pactes i ni tan sols ens escolten, ni tan sols 
ens responen, però li agafo la paraula. Vostè és el mà-
xim responsable en la lluita contra la corrupció. Vull 
que presenti en aquest ple una bateria de propostes en 
matèria de lluita contra la corrupció, i que ho faci vos-
tè, perquè, ja que no tenim cap conseller que s’hi dedi-
qui, no?, faci-ho vostè. I vull que doni explicacions per 
al finançament irregular de Convergència Democràti-
ca de Catalunya...

La presidenta

Senyor diputat...

Joan Herrera Torres

...perquè vostè n’és el responsable. Si vostè n’és el res-
ponsable, vostè s’ha d’explicar. I, si vostè s’ha d’expli-
car, s’ha d’explicar en aquesta cambra. I, per tant, li 
agafo la paraula del que ha dit, i el que espero és que, 
aquest cop, quan presentem la seva sol·licitud de com-
pareixença, votin que sí, els diputats de Convergència 
i Unió, els diputats del PP, que no hi van donar su-
port, i també, per descomptat, els diputats d’Esquerra 
Republicana.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, l’il·lustre senyor Albert 
Rivera, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Mas, consellers, 
diputats i diputades..., bé, jo els anuncio ja una prime-
ra proposició de llei que farà el nostre grup parlamen-
tari vista, sobretot, la sessió d’avui. És una cosa que ja 
en teníem el convenciment que s’havia d’abolir, que 
s’havia de treure de la llei, però, vista avui la inter-
venció del senyor Junqueras, és evident que hem de 
suprimir la figura del cap de l’oposició. No té cap sen-
tit, i, per tant, nosaltres proposem una proposta de llei 
perquè, en aquest cas, no hi hagin dues intervencions 
del Govern; perquè, en aquest cas, no hi hagi qui vul-
gui governar des de l’oposició, i, si vol fer-ho, com a 
mínim, que no tingui un càrrec ni un reconeixement.

Per tant, a nosaltres ens sembla que, en un Parlament 
amb set forces parlamentàries, no té cap sentit inten-
tar autoatorgar-se una funció, quan, a més, un té un 
pacte de Govern, tampoc si ets el següent o l’altre, 
no? Jo crec que l’oposició, al final, s’exerceix, i també 
es governa i també s’arriba a pactes amb el Govern. 
Nosaltres no volem treure pit de si fem més oposició 
o menys. Nosaltres treballem per als 300.000 catalans 
que ens han votat i, si pot ser, cada dia per a més gent. 
Per tant, oposició al Govern? No ho sé. Hi hauran co-
ses que estarem d’acord amb el Govern, hi  hauran 
 co ses..., quan se salti les lleis, quan retallin segons 
quins serveis socials, quan no reformi les institucions, 
que hi estarem en contra. Per tant, nosaltres no ens su-
marem en aquesta batalla absurda de política de saló 
que no té res a veure amb els ciutadans.

Proposem la supressió, per tant, de la figura del cap de 
l’oposició, que no té cap sentit i molt menys en un par-
lament amb set forces parlamentàries com és el Parla-
ment de Catalunya.

I, dit això, senyor Mas, referent al que vostè deia de 
minories i majories... –ho dic per un aclariment, per-
què jo crec que no es poden fer trampes, jo crec que 
la dialèctica és legítima, l’oratòria també, però al final 
cau tot pel seu propi pes–, vostè parla de «majories i 
minories», efectivament; vostè té majoria amb el se-
nyor Junqueras, el 42 per cent representen dels ciuta-
dans de Catalunya, i, en escons, majoria..., amb la Llei 
electoral, actualment, tenen majoria, efectivament, pe-
rò tenen majoria per exercir les competències autonò-
miques de Catalunya, no per trencar la sobirania del 
poble espanyol.

Per tant, vostès tenen competències en medi ambient, 
té les competències en seguretat i policia, tenen com-
petències en educació, tenen competències en serveis 
socials... De fet, senyor Mas, Catalunya es conside-
ra una de les regions europees amb més autogovern 
i dins de la Unió Europea. Per tant, tenen tot un gra-
pat de competències, moltíssimes, que, per cert, de les 
quals no donen explicacions de coses que fan i de co-
ses que actuen com a Govern.

Per tant, més Govern de Catalunya i menys comitès 
d’operacions Artur Mas - Junqueras; més governar 
Catalunya, més pensar en els ciutadans de Catalunya 
i menys fulls de ruta, Ítaques, independències i sepa-
ració i fractura, que és el que menys necessitem en 
aquests moments.

Per tant..., nosaltres, senyor Mas, clar que volem que 
exerceixi la seva majoria! I té vostè tota la potestas, 
jurídicament és innegable que és el president de la 
Generalitat. Ara, autoritat moral per portar un debat 
al Parlament... I vostè diu: «No, no és el Govern.» 
No, no és el Govern. Vostè s’ha llegit l’Acord de Go-
vern? Jo me l’he llegit, i allà diu que vostès faran 
una declaració de sobirania. No digui vostè que no 
és el Govern. Bé. Si vol enganyar la gent... Senyors, 
ciutadans de Catalunya, el senyor Mas i el senyor 
Junqueras han pactat un pacte de Govern en el qual 
el primer punt és declarar i trencar la sobirania del 
poble espanyol i l’article 1 de la Constitució. Per 
tant, això va en el full de ruta del Govern del comi-
tè d’operacions Mas-Junqueras. No ens digui que ai-
xò no és Govern! Clar que és Govern! Ja sabem que 
vostès fan servir el Parlament com un teatre d’ope-
racions i no com un parlament autonòmic; ja ho sa-
bem, però és el Govern qui ho porta aquí, i és un 
pacte de Govern amb el cap de l’oposició o amb el 
conseller en cap, ja no sé com dir-li-ho, al senyor 
Junqueras, que és qui pacta i marca el full de ruta en 
aquest sentit, no?

Per tant, nosaltres, senyor Mas, sí que volem que go-
verni, amb les competències que té, no amb les que no 
té, i molt menys que fracturi la societat catalana inter-
nament en dos blocs.

Vostè deia ahir amb referència al PSC: «No s’equi-
voquin de costat, no?, no s’equivoquin de bàndol, no 
s’equivoquin de vessant, en definitiva.» Doncs, miri, 
senyor Mas, vostè és qui està trencant Catalunya en 
dos bàndols. I aquí no vull defensar ningú, cadascú fa 
el que creu convenient, però vostè és qui està forçant 
Catalunya a dividir-se en dos bàndols. I nosaltres no 
volem una Catalunya dividida en bàndols, volem una 
Catalunya de tots, en la qual allò que ens uneix ho tre-
ballem en aquest parlament. I, en matèria identitària, 
lingüística..., tot això, cadascú a casa seva que faci el 
que vulgui i se senti com vulgui; però, en matèria de 
dret públic, en matèria de gestió pública, allò que ens 
uneix hauria de ser el nexe del treball en aquesta cam-
bra, i vostè fa de la diferència, de la confrontació, dels 
blocs, dels bàndols la seva política, i, d’això, vostè n’és 
el màxim responsable.

I, per acabar, senyor Mas, amb referència al que deia 
el senyor Gordó, simplement he dit el que és un fet, no 
una opinió. Estic dient que el senyor Gordó, com a res-
ponsable del Govern, va modificar la imputació inicial 
que es demanava al senyor Àngel Colom, militant 
il·lustre i membre i dirigent de Convergència i Unió, i 
al senyor Daniel Osàcar, exsecretari de finances del 
seu partit. I ell, com aquesta figura, aprofitant la seva 
figura de Govern, va modificar i va treure l’exculpa-
ció, va exculpar, en definitiva, en aquell escrit, casual-
ment, els membres de Convergència i Unió.

Doncs, escolti’m, això a mi, al marge que sigui delic-
te o no, que jo no ho he dit, ho ha dit vostè..., jo el que 
considero és que, políticament és reprovable, i vostè 
posa al capdavant de Justícia la persona que, per mi, 
ha fet una de les coses més greus de l’últim Govern, 
que és modificar al servei d’un partit i en perjudici 
del patrimoni i els interessos de la Generalitat de Ca-
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talunya. Per tant, això em sembla molt greu, al cap-
davant, amb tots els respectes personals per al senyor 
Gordó; però, evidentment, des de la gestió pública, em 
sembla que és inacceptable com a conseller una persona que 
ha fet una cosa com a aquesta, segurament, no per-
què hagi volgut ell, sinó perquè li ho ha demanat vos-
tè, senyor Mas.

Per tant, potser té raó, potser haurem de començar a 
demanar-li, a vostè, explicacions i ja no al conseller de 
Justícia o a altres consellers.

I ja, finalment...

La presidenta

Senyor diputat, ha d’acabar.

Albert Rivera Díaz

...–acabo presidenta–..., sí que vull reiterar que aquest 
Parlament té moltes competències, però aquest Parla-
ment no pot declarar la guerra a Síria. Oi que no? Bé. 
De moment, crec que ningú ho ha proposat, però, al 
ritme que van, algú s’hi anima, no? Però aquest par-
lament, no sé si ho saben, no pot declarar la guerra a 
Síria, ni el Parlament de Cantàbria pot decidir si Es-
panya surt o no de l’OTAN. Per tant, aquest Parlament 
no pot carregar-se la línia de flotació del pacte consti-
tucional, l’article 1 de la Constitució i l’Estatut de Ca-
talunya. I vostès volen convertir això no en un Par-
lament que tingui tots els respectes i la representació 
parlamentària de tots, sinó en un teatre d’operacions 
contra, en definitiva, la democràcia mateixa, les lleis 
democràtiques i l’estat de dret.

Davant d’això, Ciutadans tindrà fermesa, serenitat, pe-
rò, sobretot..., i serenor, però, en aquest cas, convenci-
ment que tenim tant respecte per a aquest Parlament i 
per als ciutadans que no convertirem mai, com vostès 
ho fan, aquest Parlament en una caixa de ressonància, 
sinó que és el lloc on tots els ciutadans de Catalunya 
estan representats per les competències autonòmiques 
del Govern de Catalunya.

Moltes gràcies, senyora presidenta, diputats i dipu-
tades.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula el senyor David Fernàndez, en nom del 
Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

A propòsit del que es deia fa un moment aquí, com 
a comparativa de país, també diria que el mateix dia 
que, efectivament, el senyor Gordó a la Generalitat ex-
cloïa dues persones o retirava l’acusació contra dues 
persones pel cas Palau-Millet, el senyor Puig també 
deia que s’acabava la impunitat i que era el fi de la 
impunitat. Vull dir que, a vegades, les paraules són 
curio ses, no?

En tot cas, i òbviament des de l’antagonisme polític, 
m’hi refereixo... Algú s’ha deixat un rellotge... (Ria-
lles.) Que després no... (Pausa.)

Amb relació a les paraules del senyor Rivera, també 
diria que hi ha una certa moral d’esclau. És a dir, si 
els esclaus negres dels Estats Units haguessin hagut 
d’esperar que els amos els concedissin la llibertat, en-
cara estaríem en el feudalisme més profund. Per tant, 
aquest país té voluntat de llibertat. Nosaltres reconei-
xem que el Govern és legítim, té una majoria que no 
ens agrada, perquè no ens agrada, però és el Govern 
legítim d’aquest país.

I, respecte a la intervenció del president Mas, sí que 
diríem dues coses..., ens ha dit tres coses, fonamental-
ment: que estem instal·lats en la denúncia. Veníem a 
una presentació... –i estarem instal·lats en la denúncia, 
però–, veníem a una presentació del nou Govern, per 
tant, plantejar que en deu minuts solucionem el país 
és complicat per diversos motius. Però, en tot cas, en 
deu minuts és complicat, temps tindrem de concretar 
alternatives, perquè les tenim. Igual és que ens hem 
repetit en el nostre discurs, ja que estem reinstal·lats 
en la denúncia i hem reproduït alguns punts del de-
bat d’investidura. Però sempre hem dit que la millor 
notícia que té aquest país és la força de la gent i que 
el millor ja està passant. És a dir, que, davant de les fi-
nances d’usura bancàries i els rescats milionaris amb 
recursos públics, aquí hi ha liquiditat creditícia a tra-
vés del cooperativisme financer. I s’han finançat mol-
tíssims projectes a través d’allò que es coneix com a 
finances ètiques, socials i alternatives. Que, respecte 
a la lluita contra la pobresa, no és només l’Adminis-
tració pública qui s’ha d’activar, sinó que som tots i 
cadascun de nosaltres i que es poden generar xarxes 
comunitàries de suport mutu i de lluita contra la po-
bresa als barris. Que, en l’àmbit energètic –que ens hi 
hem referit abans–, els recursos energètics com l’ai-
gua, aquí, ja hi ha cooperatives que també estan ges-
tionant, no?, des d’energies renovables que respecten 
l’entorn ecològic i el medi ambient, a través de la co-
propietat de la generació energètica; que, contra la pri-
vatització de l’aigua durant cinquanta anys, des de la 
nostra minoria i els nostres quatre municipis que es 
governen, s’ha impulsat la municipalització de la ges-
tió de l’aigua, o que la nostra pagesia, permanentment 
amenaçada, doncs, sobreviu en bona mesura gràcies a 
més de 350 cooperatives de consum agroecològic.

La segona, que també és un déjà-vu del debat d’inves-
tidura, és..., respecte a la Unió Europea, jo no conec 
cap espai o cap fusió d’estats de l’actual segle xxi que 
deixi enfonsar i subsumir en la profunda misèria un 
país com Grècia, un dels seus, i que a sobre s’autoa-
plaudeixi, i que a sobre, no?, ho celebrin com ho estan 
fent, quan Grècia avui és el bressol de la democràcia i 
el principi del que pot ser la seva tomba. 

I òbviament la Unió Europea no és homogènia, és una 
realitat concreta. La integració de l’Estat espanyol i 
dels Països Catalans a la Unió Europea es va fer en un 
marc socioeconòmic concret, que neix sota la dictadu-
ra franquista. Estic molt d’acord que té moltes falles, 
abismes i desigualtats tectòniques, però aquestes fa-
lles i aquests abismes cada cop són més profunds. 
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I també ho hem dit, que a bona part d’Europa hi ha 
hagut experiències d’aprofundiment i radicalització 
democràtica que són, si no models a imitar, sí models 
a conèixer i a aprendre. 

I després també la Unió Europea, doncs, això. Jo no 
m’atreviria a dir... Sí que és veritat que és l’espai nas-
cut contra la guerra; Europa no ha conegut més, enca-
ra, la guerra, ja veurem..., i esperem que no sigui així, 
però Europa també ha sigut promotora i provocadora 
de guerres il·legals: a l’Iraq, que està devastat, per un 
recurs estratègic –era mentida que hi hagués armes de 
destrucció massiva; és obvi que no va ser la Unió Eu-
ropea, va ser Aznar, va ser Blair, però s’hi van impli-
car–, o a l’Afganistan. 

Vull dir que Europa també té moltes febleses. I segu-
rament ara el que cal, perquè aquest és el nostre debat 
polític fonamental, és aprofundir en el model i en el 
canvi de model, que la democràcia, la plena democrà-
cia política, econòmica, social i cultural passi perquè 
a Brussel·les hi hagi alguna cosa més que catorze mil 
lobbys d’interessos.

I respecte a Espriu, accepto amablement la crítica. No 
ho sé; no diré mai el que diria Salvador Espriu. Però 
sí que hauria de recordar l’Eleuteri, aquell treballador 
que mor, no?, esclafat per una màquina i que la seva 
mare és vídua, i que segurament fa palesa la solida-
ritat de Salvador Espriu amb els empobrits i amb els 
exclosos.

De qui no tinc massa dubtes és de Pere Quart, d’on 
estaria si avui estigués aquí. Va ser el primer a rebut-
jar la medalla d’honor de la Generalitat; no creia en el 
frau de la Transició, i va deixar una petita poesia, que 
diu que «l’aire és confús i estantís / d’una pau corrom-
puda i corruptora, / tan injusta, i fundada en la por / 
d’un ordre incivil / que ens esprem a profit / dels Altís-
sims Senyors que l’imposen», que es diuen «mercats 
financers» i que són els que cal desobeir.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Turull, en nom del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Jordi Turull i Negre

Sí; moltes gràcies, presidenta. Segurament no hauria 
d’ha ver sortit, però jo crec que aquí s’han fet un se-
guit d’afirmacions molt greus, no? A part, hem assistit 
una altra vegada a una cursa, que en aquest segon torn 
jo crec que encara semblava més infantil, de veure qui 
era més oposició, no?, cosa que els delata en la línia 
aquesta. Moment molt complicat, moment molt difí-
cil, molta gent que pateix –molta gent que pateix–, 
i els seus esforços són per, escarxofats en el sofà, cri-
ticar a veure com ho fan aquests, més que implicar-se. 
A veure qui és més oposició. Realment molt trist.

Senyor Rivera, tot això que ens anuncia, tot això que 
ens anuncia que vindran les set plagues d’Egipte per-
què els catalans puguin decidir, tot això, durant la 
campanya electoral, vostè no va parar de dir-ho –no va 

parar de dir-ho. Tots aquests mals que vindran, tot ai-
xò del dolents que som, que trenquem això i que tren-
quem allò, tot això, durant la campanya electoral, no 
va parar de dir-ho, i el poble de Catalunya va parlar i 
el resultat va ser inapel·lable. (Veus de fons.) Sí, menys 
dotze, cosa que, a vostès, això, no els pot passar, per-
què en quedarien a deure. (Rialles.) I això encara, en 
el sistema parlamentari, no està estipulat. Menys dot-
ze. Però 107 de 135 a favor del dret a decidir. I vostès 
van anunciar totes les plagues, no? Per tant, accepti el 
resultat, accepti el resultat democràtic.

Igualment, la senyora Alícia Sánchez-Camacho. Ha fet 
unes afirmacions... Li demanem, potser, un pèl de 
coherència. Li demanem un pèl de coherència. Vos-
tè ha afirmat que el president Mas és el represen-
tant de l’Estat a Catalunya. I no el reconeix. I no el 
reconeix? (Remor de veus.) Si de veritat es creu... I no 
el reconeix. No, està molt bé. Si de veritat es creu 
que el senyor Mas, si de veritat es creu que el presi-
dent Mas és el representant de l’Estat a Catalunya i 
que hem d’aprimar les administracions, suprimeixin 
la Delegació del Govern, que tots els alcaldes de Cata-
lunya li ho agrairan, perquè els deixaran de fer la pu-
nyeta (aplaudiments), perquè això sí que és tenir poca 
feina, dedicar-se al que s’està dedicant.

I deixi de dir això que si ens donen diners, de si ens 
paguen factures, que si això... Són els nostres diners. 
I dels que ens correspondrien no ens en donen ni la 
meitat de la meitat del que ens tocaria.

Vostè s’imagina que anés a «la Caixa» o a alguna en-
titat financera a treure els diners de vostè i li hagués 
de fer genuflexions al senyor que hi ha a la finestreta 
perquè li dóna els seus diners? (Remor de veus.) Vos-
tè s’ho imagina d’alguna manera? Vostè ens demana 
aquesta relació de vassallatge amb l’Estat espanyol? 
Doncs, fins aquí hem arribat. Nosaltres no accepta-
rem això, perquè tenim un punt de dignitat. (Aplau-
diments.) Tenim, senyora Alícia Sánchez-Camacho, 
tenim un punt de dignitat. Per tant, siguin coherents 
amb el que diuen i amb el que fan.

I, finalment, senyor Navarro, no pot parlar vostè d’un 
dèficit democràtic. No en pot parlar, vostè. Potser hi 
ha un dèficit d’alguna altra cosa, però no en pot par-
lar. I menys vostès, que es van inventar allò que el que 
guanya les eleccions no té per què ser el que governa i 
el que té la presidència de la Generalitat. Vostè no ens 
pot venir ara aquí dient que hi ha un dèficit democrà-
tic. Han d’acceptar també els resultats electorals. 
I, per tant, l’ordre que s’estableix és l’ordre que s’ha 
seguit sempre en aquest Parlament. 

Jo els convido a fer front comú en dues coses a què he 
convidat aquí, que he dit i que no han contestat, en la 
línia aquesta de ser més oposició que ser una altra co-
sa. Volen fer front comú perquè hi hagi la flexibilitza-
ció del dèficit exigit a Catalunya? Volen participar en 
això, per fer accions aquí i accions al conjunt de l’Es-
tat? Doncs, posem-nos-hi. Igual que he dit allò de la 
ponència per la Llei de la transparència, que la podem 
signar des de ja. Posem-nos-hi, a fer totes aquestes co-
ses. En això ens trobaran.
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Jo els demano que deixin aquesta cursa per ser a veure 
qui és més oposició i es posin a treballar al servei de 
Catalunya, si és que és veritat que es creuen això que 
tant ens diuen aquí que hi ha molta, molta gent que està 
patint. La gent el que vol són solucions, la gent el que 
vol és que fem coses, no que facin d’oposició.

Res més.

I moltes gràcies.

La presidenta

Acabat aquest punt de l’ordre del dia i atès l’horari que 
tenim i el punt que estava plantejat com a número 3, 
que és un punt en el qual la durada del debat pot ser 
molt llarga, he cregut oportú proposar als diputats i 
diputades un canvi en l’ordre del dia en el sentit que 
ara es faci el debat específic de votació dels senadors. 
(Pausa.)

Sí que vull, de totes maneres, demanar excuses a les 
moltes persones que avui han estat acreditades i que 
han volgut assistir i volen assistir al punt del debat i 

votació de les propostes de resolució sobre la sobira-
nia de Catalunya i el dret a decidir, i dir que aquest 
punt se substanciarà a les quatre de la tarda. (Remor 
de veus.) Demano a les persones que estan entre el 
públic que s’abstinguin de fer expressions no ade-
quades.

Passem... (Albert Rivera Díaz demana per parlar.) Se-
nyor Rivera?

Albert Rivera Díaz

Sí, senyora presidenta, m’agradaria demanar explica-
ció de vot en aquesta votació.

La presidenta

D’acord; ho farem en el moment en què comencem. 
Un moment, eh?

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i set 
minuts.
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SESSIÓ NÚM. 4

La sessió s’obre a un quart d’una del migdia i set minuts. 
Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de 
tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la 
secretària general i el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de tot el Govern.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment per a elegir els senadors que han de re-
presentar la Generalitat al Senat (tram. 280-00001/10). 
Grups parlamentaris. Designació.

La presidenta

S’obre la sessió específica, que és el procediment per ele-
gir els senadors que han de representar la Generalitat al 
Senat.

Procediment
per a elegir els senadors que han de 
representar la Generalitat de Catalunya 
al Senat (tram. 280-00001/10)

De conformitat amb la Llei 6/2010, que regula el pro-
cediment de designació dels senadors que representen 
la Generalitat al Senat, un cop presentades les candi-
datures per a la designació de senadors i havent dic-
taminat favorablement la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats, d’acord amb l’article 4.3 de l’esmentada Llei 
6/2010, proposo a la cambra els noms dels candidats a 
ser designats senadors i senadores en representació de 
la Generalitat.

Prego al secretari segon, l’il·lustre senyor Pere Calbó, 
que llegeixi els noms dels candidats proposats pels 
grups parlamentaris.

El secretari segon

«La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 22 de gener de 2013, ha acordat d’establir el 
dictamen següent. 

»Una vegada examinades les declaracions d’activitats 
professionals, laborals i empresarials que exerceixen i 
dels càrrecs públics que ocupen presentades pels can-
didats a senadors Josep Maldonado i Gili, Josep  Lluís 
Cleries i Gonzàlez, Eva Parera i Escrichs i  Coralí 
Cunyat i Badosa, proposats pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió; Ester Capella i Farré, pro-
posada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; José Montilla i Aguilera, proposat 
pel Grup Parlamentari Socialista; Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, proposada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i Joan Saura i La-
porta, proposat pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
en compliment de l’article 4 de la Llei 6/2010, del 26 
de març, del procediment de designació dels senadors 
que representen la Generalitat al Senat, la comissió 
dictamina que els candidats Josep Maldonado i Gili, 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Eva Parera i Escrichs, 
Coralí Cunyat i Badosa, Ester Capella i Farré, José 
Montilla i Aguilera, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez 
i Joan Saura i Laporta compleixen les condicions de 
legitimitat establertes.»

La presidenta

Té la paraula, ara, el senyor Albert Rivera per posicio-
nar-se davant el vot.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Bé, el nostre grup par-
lamentari volia aprofitar aquest dret per poder ex-
plicar la votació. Per tres motius, votarem en contra 
d’aquests nomenaments.

El primer d’ells és que s’ha utilitzat una metodologia 
per donar, en definitiva, repartiment del que és una 
institució, que és la Generalitat i la comunitat autòno-
ma. Vull recordar als ciutadans que ens vegin i no sà-
piguen com funciona aquesta designació que hi ha una 
part lògicament de senadors que l’escullen els ciuta-
dans quan van a votar a les urnes, però hi ha una altra 
part que és escollida institucionalment per representar 
les comunitats autònomes. 

Per tant, nosaltres crèiem que, amb el sistema que s’ha 
utilitzat en el 90 per cent de vegades durant aquestes 
nou legislatures, Ciutadans, el nostre grup parlamen-
tari, podia proposar un candidat per representar no 
Ciutadans sinó la Generalitat i la comunitat autònoma. 

Això ha sigut canviat per Convergència i Unió i Es-
querra Republicana, que formen la majoria d’aquesta 
cambra, i han decidit que..., perquè Convergència pu-
gui tenir quatre diputats, tot i haver perdut dotze di-
putats a les eleccions, i Ciutadans no hi sigui, al Se-
nat, amb el seu candidat designat, doncs, perquè altres 
candidats, amb tots els respectes, però, ocupin aquesta 
cadira, han deixat Ciutadans fora d’aquesta represen-
tació, que, si s’hagués utilitzat el sistema habitual, hi 
hauríem sigut.

Segon motiu per què votem en contra? Home, perquè 
creiem que són senadors que representen el poble de 
Catalunya i els ciutadans de Catalunya dintre del Se-
nat. Nosaltres creiem que el Senat ha de ser o reformat 
o tancat; és al nostre programa electoral. O el refor-
mem com un sistema territorial, com una cambra ter-
ritorial, o el tanquem. I en aquest sentit...

La presidenta

Senyor diputat...

Albert Rivera Díaz

Sí, m’havien dit cinc minuts. Vaig acabant. Crec que 
no els he esgotat, encara. 

Per tant, el segon motiu és que nosaltres considerem 
que qui ens representa hauria d’haver passat per un 
hearing, és a dir, per una valoració, dintre de la cam-
bra, per les capacitats i motius de les persones que hi 
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van. No tenim res en contra personalment, només fal-
taria, d’aquestes persones, exconsellers, expresidents o 
càrrecs públics d’altres partits, però sí que ens agra-
daria que ens haguessin explicat quin paper jugaran 
per representar no el seu partit sinó la ciutadania de 
Catalunya.

I, finalment, és evident que amb aquest repartiment 
Convergència i Esquerra aconsegueixen un senador 
més separatista dintre de les Corts espanyoles, aques-
tes Corts a les quals neguen legitimitat, per exemple, 
per debatre sobre la sobirania, i en canvi volen que un 
senador constitucionalista i que defensa la convivència 
i la unió dintre d’Espanya no hi sigui, que hauria estat 
el cas d’una designació feta per Ciutadans.

Per tant, per tots aquests motius, formals i de fons, hi 
votem en contra. I constatem que en aquesta cambra 
no s’ha volgut que Ciutadans tingui un representant, 
canviant absolutament la metodologia habitual per re-
partir.

I, per tant, nosaltres hi votarem en contra.

Gràcies.

(Quim Arrufat Ibáñez demana per parlar.)

La presidenta

Pel Grup Mixt, el diputat senyor Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Hola. Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular - Al-
ternativa d’Esquerres votarem en contra també de la 
proposta presentada, de la llista presentada, per dues 
raons de principis i per una altra de procediment o de 
contingut. 

Les de principis són que no considerem que, en tot 
cas, hàgim d’enviar representants a l’Estat espanyol, 
a les cambres de l’Estat espanyol, però a més a més 
pensem que especialment el Senat no és una cambra 
útil per als interessos dels catalans i les catalanes, 
i que és una cambra en tot cas sobrera en el mateix or-

denament jurídic espanyol, tal com està concebut ara 
mateix.

Demanem també..., bé, no acabem d’entendre la com-
posició de la llista, que sembla més aviat, diguéssim, 
un cementiri de polítics retirats que van a ocupar unes 
poltrones –i ho diem així, però, amb tota la franque-
sa–, unes poltrones que, com estem dient, no servei-
xen gaire de res. 

Li demanaríem també a la portaveu del Partit Popular 
que es reparteixi la feina i reparteixi el treball, i que, 
en tot cas, no dupliqui càrrecs, perquè entenem que no 
és una pràctica ètica política.

Moltes gràcies.

La presidenta

Passem, doncs, a la votació dels senadors. 

Els recordo que la votació serà electrònica i secreta, 
d’acord amb l’article 5.2 de la Llei 6/2010 i l’article 
90.3 del Reglament. I recordo als nous diputats i dipu-
tades que quan premin el botó no sortirà cap llum. 
Per tant, l’han de prémer igualment; primer, el de pre-
sència, i, després, el que hagin de votar: sí, no o abs-
tenció.

S’inicia la votació.

Queden designats com a senadors i senadores que re-
presenten la Generalitat al Senat, per 112 vots a favor 
i 9 en contra (remor de veus), els candidats esmen-
tats: l’excel·lentíssima senyora Ester Capella i Far-
ré, l’honorable senyor Josep Lluís Cleries i Gonzà-
lez, l’ex cel·lentíssima senyora Coralí Cunyat i Badosa, 
l’excel·lentíssim senyor... –demano una mica de silen-
ci–, l’excel·lentíssim senyor Josep Maldonado i  Gili, el 
molt honorable senyor José Montilla i Aguilera, l’excel-
lentíssima senyora Eva Parera i Escrichs, l’excel·len-
tíssima senyora Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, i 
l’honorable senyor Joan Saura i Laporta.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i un 
minut.
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SESSIÓ NÚM. 3.1 (continuació)

La sessió es reprèn a dos quarts de dues del migdia i 
un minut. Presideix la presidenta del Parlament, acom-
panyada de tots els membres de la Mesa, la qual és 
assistida per la secretària general i el lletrat Miquel Lluís 
Palomares Amat.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de tot el Govern.

La presidenta

Acabada la sessió específica per a la designació dels 
senadors que representen la Generalitat al Senat... Què 
fem? (Pausa.)

Decret llei
6/2012, del 27 de desembre, 
de modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa (tram. 203-00004/10)

Poso a consideració dels diputats i diputades la pos-
sibilitat de fer el primer decret llei, que és el punt nú-
mero 4 de l’ordre del dia. És el Decret llei 6/2012, 
del 27 de desembre, de modificació de la disposició 
addicional tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desem-
bre, de simplificació i millora de la regulació norma-
tiva. De tal manera que, si fem aquest decret llei en 
aquest moment, començaríem igualment a les quatre 
de la tarda i, per tant, mantindríem el punt que els he 
dit abans.

Estem d’acord? (Pausa.)

D’acord amb l’article 136.2 del Reglament, presenta el 
decret llei l’honorable senyor Francesc Homs, conse-
ller de la Presidència.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Bé, bon dia, presidenta del Parlament. Senyores i se-
nyors diputats, el 16 d’abril del 2008 el Parlament de 
Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de l’exerci-
ci de les professions de l’esport, que és la Llei 3/2008, 
que tenia entre d’altres per objectiu establir expressa-
ment quines són les professions de l’esport a Catalu-
nya, regular-ne els aspectes bàsics, determinar les ti-
tulacions necessàries per exercir-les i atribuir a cada 
professió el seu propi àmbit funcional. Era una llei 
esperada pel col·lectiu de treballadors del món de l’es-
port, que li venia a donar identitat pròpia com a sector 
professional i que alhora responia a un mandat del Par-
lament de Catalunya recollit a la disposició addicional 
vuitena de la Llei de l’esport aprovada l’any 2000.

Amb anterioritat a l’aprovació d’aquesta llei moltes 
persones havien assolit competències professionals 
relatives a especialitats i modalitats esportives mit-
jançant una àmplia diversitat de vies que progressiva-
ment al llarg dels anys es van anar obrint en el camp 
laboral. Eren persones que estaven desenvolupant i 

exercint unes funcions amb base a una experiència ad-
quirida, sense disposar, però, d’una titulació oficial 
i reglada.

Vista aquesta realitat, la Llei 3/2008, de 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport a Catalu-
nya, dedicava la seva disposició transitòria primera a 
l’exercici professional sense la titulació requerida a la 
llei. 

En concret, preveia que els requisits de titulació que 
s’establien no afectaven la situació ni els drets de les 
per sones que, quan entrés en vigor, acreditessin de 
manera fefaent i en les condicions que s’establissin 
per reglament que exercien les activitats professionals 
que s’hi regulaven. La mateixa disposició transitòria 
preveia que aquestes persones haurien d’inscriure’s 
en el Registre oficial de professionals de l’esport de 
Catalunya, creat amb aquesta finalitat. 

Així, per tal de desplegar reglamentàriament la dis-
posició transitòria primera que els comentava, es va 
aprovar el Decret 107/2009, de 14 de juliol, pel qual es 
regulava el procediment d’habilitació per a l’exercici 
de les professions previstes en l’esmentada llei 2008. 
D’aquesta manera es va articular un procediment que 
permetia a aquelles persones que havien estat treba-
llant professionalment abans de la publicació de la no-
va llei que poguessin seguir exercint a través d’aquesta 
habilitació. 

Aquest procediment va disposar aleshores d’un perí-
ode de vigència que va finalitzar el 31 de desembre 
del 2010. Durant aquest període es varen resoldre per 
part de l’Administració esportiva més de 6.800 petici-
ons de professionals que varen quedar habilitats i ins-
crits en el Registre oficial de professionals de l’esport 
de Catalunya. 

Des de l’entrada en vigor de la llei 2008, que els co-
mentava abans, i atesa l’exigència de les titulacions 
que habiliten per exercir les professions, l’Administra-
ció esportiva, mitjançant l’àrea de formació del Con-
sell Català de l’Esport, ha anat realitzant una tasca 
pedagògica i de conscienciació dels tècnics i profes-
sionals afectats per la norma per tal d’aconseguir la 
seva inscripció en el Registre de professionals de l’es-
port o la seva col·legiació, i s’ha informat de la neces-
sitat de compliment dels requisits i obligacions contin-
guts en l’esmentat text legal. 

Malgrat això, l’experiència que es va poder observar 
des que va expirar el termini d’habilitació fixat pel re-
glament de la llei, el 31 de desembre del 2010..., s’evi-
denciava que un nombre molt important de professio-
nals de l’activitat física i de l’esport no havien pogut 
encara integrar-se als requisits que establia la legisla-
ció per continuar el seu exercici professional.

En aquest sentit, d’acord amb la demanda del mateix 
sector professional i per evitar la creació de bosses de 
desocupació sobtades o incompliments infractors, es 
va considerar oportuna una suspensió temporal de la 
vigència del règim sancionador aplicable al fet d’exer-
cir les professions regulades sense la titulació exigida 
o sense inscriure’s al Registre de professions de l’es-
port. D’aquesta manera es buscava donar un període 
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més ampli de temps per aconseguir el coneixement i 
el compliment de la llei per part de tots els actors im-
plicats: professionals, clubs i entitats. Per això es va 
introduir una disposició a la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regula-
ció normativa, una de les conegudes popularment com 
a «lleis òmnibus».

Ara hem de tornar, poc o molt, en aquesta situació, a 
fer el mateix tècnicament, però els proposo, tal com 
he pogut tenir l’oportunitat de comentar amb els di-
ferents portaveus de tots els grups parlamentaris amb 
relació a la intervenció d’aquesta convalidació d’a-
quest decret llei, però els proposo que en un sentit una 
mica diferent, eh? Transcorreguts, de fet, gairebé cinc 
anys des de l’entrada en vigor de la llei del 2008, de 
l’exercici de les professions de l’esport, des del Go-
vern considerem oportú estudiar a fons, com els deia, 
comentat amb el conjunt dels portaveus parlamenta-
ris, una modificació per cobrir aquelles debilitats que 
s’han pogut detectar amb l’experiència d’aquests anys 
i actualitzar determinats aspectes, no?

Aquesta reflexió ens hauria de dur a reformar alguns 
dels punts de la llei del 2008, com ho serien per exem-
ple el d’incloure la possibilitat d’acreditar formació i 
experiència des de l’òrgan docent del Consell Cata-
là de l’Esport per tal de donar sortida als professio-
nals que encara no han pogut adaptar-se; així mateix, 
la possible modificació de la llei 2008 també hauria 
de permetre, si ens hi poséssim d’acord, la incorpora-
ció a l’articulat dels vuit nivells professionals del Marc 
europeu de qualificacions per tal que sigui el marc del 
sector de l’activitat física i esportiva, o bé, per exem-
ple, poder ampliar l’àmbit conceptual de la llei per tal 
que sigui la mateixa llei de les professions de les acti-
vitats físiques i esportives.

Situats en aquest punt, tenint en compte que l’1 de ge-
ner del 2013 finalitzava la suspensió de la vigència del 
règim sancionador que abans els esmentava i tenint en 
compte també aquesta voluntat política d’estudiar una 
modificació, i tramitar-la, de la llei del 2008 a raó de 
l’experiència que hem tingut tots plegats en aquests 
darrers anys, i poder-la així actualitzar, el Govern va 
aprovar el Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de 
modificació de la disposició addicional tercera de la 
Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa. 

L’objectiu d’aquest decret llei, com els referia, que 
avui els proposem convalidar per part d’aquesta cam-
bra és mantenir la suspensió de la vigència del règim 
sancionador –simplement, és això; té, per tant, un ca-
ràcter molt tècnic–, aplicable aquesta suspensió a de-
terminades infraccions administratives en l’àmbit de 
l’esport, que va ser establerta ja per la Llei 10/2011, 
i poder fer aquesta pròrroga o aquesta ampliació fins 
l’1 de gener del 2015. 

Aquest període de dos anys que guanyaríem ens ha de 
permetre en definitiva, doncs, poder posar en marxa 
els procediments i la formació per atendre els dife-
rents col·lectius del sector esportiu que encara reque-
reixen un temps necessari per adequar la seva situació 
sense que hagin de recaure sobre ells mesures o pos-

sibles mesures sancionadores que, certament, perjudi-
carien greument el sector en un moment ja molt com-
plicat pel context econòmic.

Finalment, abans d’acabar aquesta intervenció, vull 
agrair particularment la disposició de tots els porta-
veus, de tots els grups parlamentaris amb qui he par-
lat, que, de fet, són tots, la disponibilitat, doncs, a 
atendre els arguments, en aquest cas evidentment molt 
tècnics, que han portat a l’aprovació d’aquest decret 
llei, i aquesta petició que fem des del Govern que sigui 
convalidat en aquest punt de l’ordre del dia del Parla-
ment d’avui.

Moltes gràcies, senyora presidenta; moltes gràcies, se-
nyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Gràcies, honorable conseller. Per fixar la seva posició, 
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, té la paraula l’il·lustre senyor Oriol Amorós.

(Pausa.)

Oriol Amorós i March

Sí; gràcies, senyora presidenta. Deia que ho farem de 
l’escó estant, atesa l’extensió de la matèria, que tam-
poc dóna per tant, no? 

Senyor conseller, senyores i senyors diputats, des 
d’Esquerra Republicana donarem suport a la convali-
dació d’aquest decret llei atès que estem parlant d’una 
llei que va partir d’un consens el 2008, la Llei de les 
professions de l’esport. Era una llei que aquest con-
sens creiem que s’ha de mantenir en tots els passos 
que es donin i també en aquesta eventual reforma que 
planteja el conseller. 

Però també voldríem recordar quins eren els objectius 
d’aquesta llei. Nosaltres creiem en un esport, doncs, 
que es consideri també no només la seva vessant as-
sociativa, la seva vessant voluntària, sinó també la se-
va vessant de professionalització, la seva vessant de 
sector econòmic. La seva major qualificació també ha 
de portar l’avanç en la qualitat del servei que es dóna, 
l’extensió de la pràctica esportiva per a tothom, però 
també amb la qualitat i amb un nou espai d’activitat 
econòmica que de mica en mica és bo que es vagi re-
coneixent. 

És veritat que aquesta llei s’aprova, es treballa i s’ela-
bora en un moment de bonança econòmica i acaba 
i culmina amb una aprovació per consens l’any 2008, 
l’any que inicia un canvi de cicle de les coses. D’ales-
hores cap aquí, per tant, la situació de l’economia ha 
marcat i ha afectat tots els àmbits d’activitat i potser 
aquelles previsions de velocitat, d’anar amb rapide-
sa en la qualificació no han avançat tot el que s’hau-
ria d’haver avançat. Va haver-hi una feina intensa 
en el primer període, i quan s’acaba el primer termini, 
el 2010, doncs, ho ha dit el conseller, hi ha 6.500 per-
sones que exercien una activitat no reconeguda i que 
passen a exercir-la de forma reconeguda; per tant, és 
una feina important. I no s’ha pogut fer tota la feina, 
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també hi han hagut dificultats per fer-ho, en el període 
que s’acabava el 2013. 

Crec que atesa la situació el més lògic és reconèixer la 
realitat de la situació, treballar amb el sector, fixar un 
nou termini; ara, això sí, recollim el compromís que 
agafa el conseller de dir: en aquests nous dos anys 
que ens donem de terme analitzem bé la vigència, 
els encerts d’aquesta llei que vam aprovar, doncs, de 
forma consensuada, analitzem-los ben bé, però tam-
bé premem el pedal, premem l’accelerador perquè el 
sector avanci en aquest sentit de la seva regulació, de 
la seva homologació, de la seva millor professionalit-
zació; en definitiva, de la força que pot tenir perquè la 
pràctica de l’esport, doncs, sigui més estesa i més re-
coneguda per tothom.

Per tant, donem suport a aquesta nova modificació, 
que evitarà que clubs i associacions esportives modes-
tes puguin rebre unes sancions per una situació que 
ha estat difícil d’homologar-se legalment, donem dos 
anys més al sector, però que aquests dos anys no si-
guin en va i els aprofitem tots plegats.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La vicepresidenta primera

Gràcies, il·lustre diputat. Per fixar la seva posició, en 
nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la 
il·lustre senyora Montserrat Capdevila.

Montserrat Capdevila Tatché

Gràcies, honorable presidenta. De fet, ho faré de l’es-
có estant, també. De fet, quan parlem de l’esport, avui, 
i especialment, doncs, si ho fem de l’esport de base, 
parlem de política d’integració, per tant de política so-
cial, de milers de persones que a Catalunya, a través 
de l’esport, més enllà de la competició i de les elits, 
fan educació, fan serveis socials cap a la integració i 
el desenvolupament personal, la igualtat, la salut i la 
cultura de milers de catalans i de catalanes. 

En el seu moment, doncs, ja vam promoure, des del 
Govern, en aquell moment, i vam promoure amb una 
màxima i àmplia majoria, és a dir, consens, l’impuls 
d’aquesta llei. També ho vam fer, en aquest cas, amb 
aquelles modificacions a l’entorn de les lleis òmnibus 
famoses, també, poder donar aquesta pròrroga de dos 
anys per poder assolir les homologacions necessàries 
tenint en compte que qui s’hi dedica..., molts d’ells ho 
fan, ho han fet i ho faran des de l’àmbit estrictament 
professional, però que també hi ha moltíssimes, milers 
de persones que ho fan amb la compatibilització des 
d’un àmbit de voluntariat. I, per tant, en aquest sentit 
ens sembla raonable anar caminant i impulsant-ho en-
cara més, doncs, des d’un àmbit qualitatiu de la pràc-
tica esportiva, i també, per tant, professionalitzadora 
per a tots aquells que s’hi dediquen des de l’àmbit so-
cioeconòmic.

En aquest sentit dir que, de fet, a Catalunya l’esport 
s’aguanta per aquests milers i milers de persones que, 
des de clubs humils i modestos, clubs i associacions, 

treballen, en aquest cas, doncs, des de fa molts anys, 
per poder assolir i aconseguir aquests objectius que dè-
iem, en molts casos, com ho deia, des del voluntariat.

I, per tant, en aquest sentit, creiem que és important la 
tasca, primer, doncs, de poder donar aquest marge de 
dos anys més per anar treballant. I, en aquest cas, sí, 
doncs, donar un toc al Govern per, sobretot, en aquest 
període ja, acabar de fer l’impuls necessari per posar 
tots els instruments a l’abast de tots aquests professio-
nals o no –clubs, associacions–, sobretot en l’àmbit de 
la formació i totes les modalitats de la formació que 
puguin existir –avui en dia existeixen moltes moda-
litats que fan compatible amb altres activitats que pu-
guin desenvolupar aquestes persones– per aconseguir, 
com deia, que, a través d’aquesta formació, s’assolei-
xin els objectius d’aquestes qualificacions.

I, sobretot, un tema important o a remarcar, doncs, 
que s’homologaran cap al sistema de qualificacions 
professionals de la pràctica esportiva, tant a nivell es-
tatal com europeu.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta de conva-
lidació del decret llei.

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera 

Gràcies, il·lustre diputada. Per fixar la seva posició, en 
nom del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula l’il·lustre senyor Juan Milián. 

Juan Milián Querol

Sí, gràcies, presidenta. També, des de l’escó estant. 
Senyores i senyors diputats, consellers, consellera..., 
anunciem el vot favorable del Partit Popular català. 
Vam votar també favorablement el Projecte de llei de 
l’exercici de les professions de l’esport del 2008, però 
va ser un vot afirmatiu crític, no era un projecte que 
ens agradés totalment, perquè era un projecte que no 
tenia en compte tota la complexitat del món de l’es-
port a Catalunya, que és molta. Vam presentar mol-
tes esmenes, moltes es van aprovar, altres no; però, en 
definitiva, el nostre era un vot de sí, un vot afirmatiu, 
però crític. 

I una evidència que aquesta llei no contemplava la 
complexitat de l’esport a Catalunya és el debat que te-
nim avui. Avui es demana prorrogar la suspensió del 
règim sancionador, perquè, si no es fa, veuríem com 
es causa un greu perjudici a milers de professionals de 
l’esport o de l’educació física: professors, monitors o 
entrenadors entre d’altres. 

Com indica la memòria justificativa sobre aquest de-
cret llei, molts professionals són persones de gran 
expe riència en el seu àmbit esportiu, però que no 
disposen encara de les titulacions requerides per la 
llei. Per tant, és necessària aquesta pròrroga perquè 
aquests professionals puguin continuar treballant.

En molts casos, de fet, ho assenyala la memòria, «l’Ad-
ministració no ha desenvolupat els certificats de pro-
fessionalitat o les qualificacions professionals o les 
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formacions oficials que donen accés al Registre Ofi-
cial de Professionals de l’Esport». És a dir que el no-
desenvolupament de la llei, per part de l’Administració, 
impossibilitat a milers de professionals el compliment 
d’aquesta llei. 

I, en una època com l’actual, on l’esport i l’activitat fí-
sica són fonamentals des del punt de vista, no només 
de l’oci, sinó també de la salut, o des del punt de vista 
econòmic, no podem permetre que una llei no ben feta 
perjudiqui un sector laboral tan importat. 

Això ens ha de portar a una reflexió, i més quan aquest 
Govern té prevista una nova llei de les professions de 
l’esport: que no és tan important regular molt, sinó re-
gular bé, i, en aquest cas, l’essència reguladora és el 
Govern. I això és una cosa que sol passar quan Es-
querra domina un govern, en el cas del tripartit o en 
el Govern actual, doncs, s’acaba regulant sense pensar 
en la complexitat social ni tampoc en la capacitat de 
l’Administració d’adaptar-se al canvi legal. 

En definitiva, com que l’actitud del Partit Popular és 
que no es produeixi cap càstig economicolaboral en el 
sector esportiu, sense perjudici sempre de la seguretat 
i la salut com a prioritats i com que no volem que els 
professionals paguin els errors del Govern, votarem 
a favor d’aquesta pròrroga de la suspensió del règim 
sancionador. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Moltes gràcies, senyor diputat. Per fixar la seva posi-
ció, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula l’il-
lustre senyor Jaume Bosch. 

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Des de l’escó també, per anunciar 
el vot favorable del nostre grup parlamentari a la con-
validació del decret llei. 

Nosaltres valorem molt positivament la Llei de l’es-
port, que tenia entès que s’havia aprovat per unanimi-
tat en el seu moment. I, per altra banda, creiem que és 
evident que l’aplicació estricta d’aquest article provo-
caria uns problemes que cal evitar, tant de cara a sec-
tors professionals, a persones que es dediquen a l’es-
port, sobretot en el camp de l’esport base, com també 
a determinats clubs. Per tant, entenem la necessitat 
d’aquesta pròrroga.

Amb el que sí que coincidim, em sembla, amb al-
tres portaveus i amb el que ha dit el mateix conseller, 
és que no seria estètic que d’aquí a dos anys ens tro-
béssim amb la situació d’haver de tornar a perllon-
gar aquesta situació. I que, per tant, el que cal ara és 
abordar les qüestions de fons, emprendre els canvis le-
gislatius que calguin, en un marc més ampli evident-
ment, i que, alhora, el Govern tingui una actitud activa 
de facilitar a aquest col·lectiu que pugi anar complint 
els requisits legals.

Gràcies. 

La vicepresidenta primera 

Gràcies, diputat. Per fixar la seva posició, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il-
lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Sortosament, la 
convalidació d’aquest decret llei serà una de les coses 
útils que aquest Parlament farà en el dia d’avui, atès 
que donarem seguretat jurídica a un col·lectiu de pro-
fessionals que, en aquests moments, es troben en una 
situació de profunda inseguretat. 

Nosaltres votarem favorablement aquest decret llei 
per tres raons fonamentals. La primera, perquè con-
siderem que l’ampliació d’aquesta moratòria realment 
obeeix a una situació d’urgència, atès que, si no, es po-
drien produir expedients administratius de sancions 
excessivament rígides, un sistema excessivament rí-
gid per al col·lectiu de professionals de l’esport. Segon, 
perquè considerem que, malgrat el temps transcorre-
gut, persisteixen aquestes circumstàncies objectives 
que van aconsellar la suspensió inicial d’aquest règim 
sancionador per la comissió de determinades infracci-
ons administratives dels professionals i de l’àmbit de 
l’esport. I perquè la pròrroga significarà, també, tenir 
més temps per adaptar els requeriments exigits per la 
Llei de l’exercici de les professions de l’esport. 

Des del Grup Parlamentari de Ciutadans, en benefici 
d’aquestes consideracions, i d’acord a donar més i més 
gran seguretat jurídica en aquest col·lectiu de profes-
sionals, que, a més a més, ha fet arribar aquesta pro-
posta, a través del Consell General de l’Esport i de 
la Secretaria General de l’Esport, i per aconseguir el 
compliment dels requisits i obligacions, que, en el seu 
dia, va acordar la llei, el nostre grup parlamentari hi 
donarà suport.

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera

Gràcies, il·lustre diputada. Per fixar la seva posició, pel 
Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia, altra vegada. Entenem que estem davant de 
la pròrroga del que venia a ser una mena d’autorització 
per incomplir provisionalment la Llei 3/2008, i que 
es considera, segons el redactat mateix que se’ns ha 
aportat, que perjudicaria greument el sector afectat. 

En tot cas, entenem que la justificació que manté el 
decret llei, que l’Administració esportiva recomana la 
pròrroga de l’aplicació del procediment sancionador, 
és insuficient; i que s’hauria pogut prorrogar l’apli-
cació de determinats preceptes, tan sols, els de més 
complicat compliment, com l’obligatorietat de con-
tractar assegurança, però no queda justificat que no es 
pugui aplicar l’obligació de no consumir productes fa-
bricats amb mà d’obra infantil o bé el d’evitar la pràc-
tica esportiva des de la xenofòbia.
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Des d’aquest punt de vista, hi hauríem de votar en 
contra, però, com que el Govern ha concebut, digués-
sim, aquesta pròrroga de forma homogènia, com un 
bloc, no serem nosaltres qui defensem aplicacions 
sancionadores en determinades pràctiques esportives. 
Per tant, ens abstindrem en aquesta votació. 

La presidenta 

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Albert 
Batalla. 

Albert Batalla i Siscart 

Gràcies, presidenta. També, des de l’escó estant. Ho-
norable conseller, diputades i diputats, per anunciar el 
vot favorable del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, també a la convalidació del decret.

Com bé se sap, l’esport a Catalunya no només és un 
motor de salut, sinó també un motor de cohesió social. 
I, per tant, cal que la regulació que es faci des del Par-
lament, com va ser ja l’any 2008, es faci atenent d’una 
forma molt clara la realitat que viu aquest món a tots 
els racons del nostre país.

És evident que en algunes ocasions la legislació que es 
fa des del Parlament no acaba d’encaixar a la perfecció 
en allò que finalment, doncs, es veu al carrer o es ne-
cessita en el mateix món o en el mateix  sector. 
I, per tant, per això es justificava d’una forma molt cla-
ra, doncs, aquesta pròrroga; una pròrroga que ha servit 
també perquè el Govern treballi amb el sector l’inici del 
que ha de ser la modificació legislativa d’aquesta llei de 
l’any 2008, per tal de poder encaixar, com dèiem abans, 
la necessitat del sector amb la voluntat legislativa d’a-
quest Parlament en benefici d’allò que, per nosaltres, és 
clau, i és que l’esport sigui, com dèiem, un element de 
cohesió social, de promoció de la salut, d’hàbits saluda-
bles i també de convivència en el nostre país.

Per això, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
donarà suport a aquesta convalidació del decret llei. 

Gràcies.

La presidenta

Cridem a votació. 

(Pausa llarga.)

Senyores diputades, senyors diputats, passem a la vo-
tació. 

D’acord amb l’article 136.3 del Reglament, s’entén que 
els vots afirmatius són favorables a la convalidació i 
que els vots negatius són favorables a la derogació. 

Comença la votació. 

Amb 127 vots a favor i 3 abstencions, el decret llei 
ha quedat convalidat. En conseqüència, aquest decret 
llei, ateses les manifestacions expressades pels porta-
veus dels grups parlamentaris, no es tramitarà com a 
projecte de llei. (Veus de fons.) D’acord.

Doncs, se suspèn la sessió fins a les quatre de la tarda. 

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia 
i onze minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i tres 
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acom-
panyada de tots els membres de la Mesa, la qual és 
assistida per la secretària general i el lletrat Pere Sol 
i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de tot el Govern.

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, es reprèn la 
sessió.

El tercer punt de l’ordre del dia és el debat i votació 
de les propostes de resolució i de les esmenes presen-
tades. 

Com deuen recordar, s’han presentat quatre propos-
tes de resolució relatives a la declaració de sobirania 
i el dret a decidir: una primera, presentada pel Grup 
Mixt; una segona, presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa... (Remor de veus.) Senyores diputades, 
demano silenci. Una tercera, presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; i, 
una quarta, presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista.

En el termini d’esmenes han estat presentades les se-
güents: una esmena del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, que afecta les quatre propos-
tes de resolució presentades; una esmena presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i, finalment, una es-
mena amb text alternatiu presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, conjuntament.

Com saben, la Junta de Portaveus del passat dia 15 
de gener va acordar que les propostes i les esme-
nes fossin objecte d’un únic debat, en el qual cada 
grup parlamentari intervindrà per ordre de major a 
menor, acabant pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, i per un temps de quinze minuts ca-
dascun.

Proposta

de resolució d’aprovació 
de la declaració de sobirania i del dret 
a decidir del poble de Catalunya 
(tram. 250-00060/10)

Així doncs, té la paraula, en primer lloc, l’honorable 
senyor Oriol Junqueras per presentar la proposta de 
resolució i posicionar-se sobre la resta d’iniciatives, en 
nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Fascicle segon
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Oriol Junqueras i Vies

Bona tarda a tothom. Senyora presidenta, senyor pre-
sident, consellers i conselleres, diputades i diputats, 
senyors i senyores, avui pot ser un dia històric i so-
lemne, i la solemnitat dependrà del comportament 
dels grups i dels diputats que estem presents en aques-
ta aula; i si és històric o no dependrà de com culmini 
aquest procés democràtic que avui volem iniciar aquí. 

A favor de la nostra resolució, i a favor del dret a de-
cidir, i a favor de la democràcia, volem citar diversos 
tipus d’arguments. Alguns són arguments de realitat: 
més de la meitat dels estats que existeixen a Europa 
en aquest moment han exercit aquest dret a decidir al 
llarg del segle xx. Ho han fet més de la meitat, i, per 
tant, si ho han fet més de la meitat vol dir que és un fet 
habitual i normal; i allò a què aspirem la majoria dels 
diputats d’aquest Parlament és a sumar-nos a la nor-
malitat democràtica que representa reivindicar aquest 
dret de decidir el nostre futur.

Podem citar, també, arguments fonamentats en el dret: 
en els principis generals del dret internacional o en la 
jurisprudència acumulada per la Cort Internacional 
de Justícia de l’Haia, que és el tribunal que depèn de 
Nacions Unides; una jurisprudència que ha reiterat, ha 
recordat repetidament que és la democràcia l’encarre-
gada de determinar els marcs legals, i que, en cap cas, 
el marc legal pot condicionar la voluntat democràtica 
dels ciutadans.

Podríem, també –i volem també–, al·legar arguments 
de necessitat: de necessitat econòmica i de necessitat 
social. La situació del nostre país, la greu situació de 
crisi econòmica que viu el nostre país, les seves gra-
víssimes conseqüències socials per a molts dels nos-
tres conciutadans arreu de la nació fan necessari que 
disposem –que fem tot el possible per disposar-ne– de 
les millors eines possibles per resoldre les necessitats 
dels nostres conciutadans.

No és només una qüestió de necessitat: és també una 
qüestió d’urgència. Perquè, tal com recordàvem molts 
dels que hem intervingut en el debat d’aquest matí, no 
només ens trobem davant d’una necessitat, sinó d’una 
necessitat que és extraordinàriament urgent intentar 
resoldre.

Per tots aquests motius, portem avui davant d’aquest 
hemicicle la voluntat de reivindicar un dret democrà-
tic, que és el dret que els ciutadans decideixin el seu 
futur. De fet, la resolució que avui presentem, la reso-
lució que compta amb la signatura de diversos grups 
d’aquest Parlament, amb una majoria més que abso-
luta d’aquest Parlament, amb una majoria de gairebé 
dos terços d’aquest Parlament..., el document que avui 
presentem aquí es pot resumir amb una sola paraula: 
«democràcia».

De fet, el dret a decidir consisteix, precisament, a no 
haver de demanar permís per decidir. El dret a decidir 
consisteix a posar el futur de la nostra societat, dels 
nostres ciutadans, en mans dels nostres ciutadans. 
I, per tant, en suport d’aquesta resolució, nosaltres hi 
esperem tots els demòcrates. És ben sabut que Esquer-
ra Republicana és un partit independentista, però allò 

que avui discutim aquí no és pas la independència del 
nostre país. Esquerra Republicana és un partit inde-
pendentista, però allò que avui aquí decidim no és la 
independència: el que decidim és el reconeixement 
d’un dret democràtic, que és que entre tots haurem de 
decidir el nostre futur. I és evident que en aquest «en-
tre tots» hi ha un joc de majories i de minories, i en 
aquest cas concret hi ha una majoria molt qualificada.

Esquerra Republicana és un partit independentista, 
però no demana a ningú –no demana a ningú– que si-
gui independentista. Òbviament, ens agradaria, con-
vençuts com estem que tenim raons en els nostres 
plantejaments, que ho fos la immensa majoria de la nos-
tra societat i que ho fossin tots els diputats d’aquest 
Parlament, però no demanem això. No demanem a 
ningú que es faci independentista. Però, en canvi, ens 
sembla que estem en condicions de demanar –i, si vos-
tès m’ho permeten, gairebé d’exigir– que tots siguem 
demòcrates; i que, per tant, tots reconeguem el dret 
a decidir dels nostres conciutadans.

El dret a decidir és un dret que s’exerceix per part dels 
ciutadans d’un país; en aquest cas, per part dels ciuta-
dans de Catalunya. Aquest dret a decidir no pot ser 
compartit amb el dret a decidir d’un altre ens polític o 
jurídic, perquè de dret a decidir n’hi ha un: no dos, ni 
tres. I, per tant, esperem, en suport d’aquesta resolu-
ció, a tots els demòcrates.

Entenem que en la negociació d’aquesta resolució hem 
incorporat suggeriments, demandes que venien per 
part d’altres grups d’aquest Parlament. I, per tant, en 
aquesta resolució hi ha incloses referències a la par-
ticipació dels sindicats, de les patronals, de les enti-
tats cíviques, de les associacions culturals, dels grups 
parlamentaris... Hi ha inclòs el paper protagonista que 
ha de tenir aquest Parlament en aquest procés, i la ga-
rantia dels principis de cohesió social i de cohesió ter-
ritorial que són imprescindibles a l’hora d’acompa-
nyar aquest procés, de la mateixa manera que hi ha 
una referència explícita al conjunt de la nostra nació i 
als vincles històrics, lingüístics, culturals, econòmics 
i socials amb el conjunt dels territoris que conformen 
el nostre país; convençuts com estem que el fet que el 
Principat de Catalunya reivindiqui aquests principis 
democràtics, que són principis universals, és també un 
pas, una passa en defensa de la democràcia arreu del 
món i, per tant, en el conjunt de la nostra nació; con-
vençuts, també, com estem que són els ciutadans els 
qui hauran de decidir en cada cas quin és el futur dels 
seus respectius territoris. 

Amb relació al posicionament dels altres grups, ente-
nem que la proposta de resolució que presentem recull 
la totalitat d’allò que ens demanaven els diputats de la 
CUP, i, per tant, una referència explícita al conjunt 
de la nació i també una referència explícita als princi-
pis fonamentals de la democràcia a Europa, als prin-
cipis de l’europeisme en un sentit ampli i global.

Entenem, també, que hem incorporat, com deia fa un 
moment, elements que Iniciativa va posar sobre la tau-
la: de participació, de cohesió social, de cohesió terri-
torial, i el paper protagonista que tots entenem, òbvia-
ment, que ha de tenir aquest Parlament.
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Respecte a l’esmena a la totalitat i a la proposta de re-
solució que fa el Grup Socialista, no la podem com-
partir. No la podem compartir perquè, hi insisteixo, 
els principis de la democràcia ens obliguen a posar el 
futur del nostre país en mans dels ciutadans de Cata-
lunya: a això ens hi obliga la democràcia; convençuts, 
també, com estem que el futur de Catalunya estarà en 
millors mans si està en mans dels ciutadans de Cata-
lunya que si està en mans dels dirigents de partits po-
lítics espanyols que sistemàticament prenen decisions 
en contra dels drets, dels interessos i de les necessitats 
dels nostres conciutadans. I els principis fonamentals 
de la democràcia no poden ser dividits. 

Veig que alguns de vostès fan que no amb el cap, pe-
rò m’agradaria, doncs, explicar-ho amb una mica més 
de detall, aprofitant que encara em queden cinc mi-
nuts. El que debatem avui aquí no és, en cap cas, una 
proposta sobiranista. Seria una proposta sobiranista si 
fos una proposta encaminada a fer realitat les aspiraci-
ons d’aquells de nosaltres que som sobiranistes, i, per 
tant, fos una proposta per proclamar la sobirania, la 
independència del nostre país. No és una proposta so-
biranista: és una proposta de sobirania. I és diferent. 
És absolutament diferent, perquè la sobirania popu-
lar, la sobirania del poble és un principi reconegut pel 
dret internacional i reconegut per tots els estats demo-
cràtics del món occidental. La sobirania, literalment, 
el que implica és que per sobre de la voluntat demo-
cràtica dels ciutadans no hi ha re. De fet, s’anomena 
«sobirania» perquè fa referència al fet que la voluntat 
democràtica dels ciutadans es situa per sobre de qual-
sevol imposició que vingui d’altres marcs legals o de 
la voluntat d’altres nacions.

En llengua catalana –espero que no els sàpiga greu 
que els ho recordi– tenim una comarca que s’anomena 
Pallars Sobirà. Literalment s’anomena Pallars Sobirà 
perquè és el Pallars que està a dalt; i l’alternativa és 
el Pallars Jussà, que és el que està a baix. Sobirania, 
per tant, vol dir que per sobre de la voluntat democrà-
tica dels ciutadans de Catalunya no hi ha re. I aquí el 
que estem debatent és que els ciutadans de Catalunya 
tenen dret a decidir el futur del nostre país, al marge del 
que decideixin els representants de partits polítics de 
l’Estat espanyol. 

Respecte a la proposta del Partit Popular, entendreu, 
ho espero, que el tema del debat d’avui, que és la de-
mocràcia, i que és el dret a decidir, i que és el dret dels 
ciutadans de Catalunya a decidir el futur de Catalunya, 
no té relació amb la proposta que vosaltres feu. Per-
què la vostra proposta és una proposta de caràcter polí-
tic que planteja un model concret, mentre que la nostra 
proposta planteja un model general. I és que som els 
ciutadans de Catalunya els que hem de decidir, però no 
diem en cap moment què és el que s’ha de decidir. Per 
tant, la vostra proposta és evident que està fora del de-
bat d’avui, i segur –segur– que tindreu ocasió de tor-
nar-la a plantejar en d’altres moments, i que tindrem 
ocasió de debatre-la, també, en altres moments.

Pel que fa a la possibilitat –que no sé si es produirà, 
ni si algú la tenia prevista– de demanar una votació 
separada, atès que tampoc en la formulació del text 
aquesta opció no existeix, però sobretot que els prin-

cipis fonamentals de la democràcia no són separables, 
i que és indestriable el dret democràtic a decidir el fu-
tur de la sobirania, que és la que garanteix aquest dret 
democràtic a decidir el futur, i que neix precisament 
d’aquest dret democràtic, i per això ens resulta indes-
triable, atès que els principis fonamentals de la demo-
cràcia, doncs, són indestriables, no es poden votar en 
cap cas per separat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies.

Proposta de resolució
sobre el dret a decidir i la reforma 
de la Constitució (tram. 250-00062/10)

A continuació, té la paraula l’il·lustre senyor Pere Na-
varro per presentar la proposta de resolució i posicio-
nar-se sobre la resta d’iniciatives, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Socialista de Catalunya.

Pere Navarro i Morera

Molt bona tarda. Moltes gràcies, senyora presiden-
ta. Senyor president, membres del Govern, diputats i 
diputades, des del 19 de desembre de l’any passat, el 
dia abans del debat d’investidura del president Mas, 
sabien el que ens portaria el primer Ple de la legisla-
tura.

Senyor president, els ciutadans de Catalunya ho estan 
passant molt malament i no esperaven que el primer 
debat de la investidura fos aquest. Jo comprenc que 
vostè l’ha de fer: és la condició que li va posar Esquer-
ra Republicana per investir-lo president. Però que si-
gui el seu interès no vol dir que aquest interès coinci-
deixi amb el dels milers de ciutadans que no arriben a 
final de mes. Senyor president, vostè parla molt de so-
birania col·lectiva, però les polítiques que està aplicant 
s’estan carregant una sobirania que és prèvia, que és 
la individual. Les persones han de poder emancipar-se 
individualment per poder decidir col·lectivament, per-
què, si no, no poden decidir en llibertat i en igualtat de 
condicions.

Vivim un context d’aguda crisi econòmica, de crei-
xement de l’atur, de les desigualtats i de la pobresa, 
de retallades que recauen especialment en els sectors 
més febles de la societat i que afebleixen els serveis 
públics que ens atenen a tots. La gravetat de la situació 
exigeix posar en primer terme la lluita contra la crisi, 
l’impuls al creixement econòmic i la creació d’ocupa-
ció, l’atenció als sectors més colpits per la crisi i la de-
fensa de la qualitat dels serveis públics. Això és el que 
hauríem d’abordar en el primer Ple del Parlament, 
i començar a abordar com farem la cimera contra la 
crisi de què hem parlat abans.

Senyor president, ha agafat vostè el costum de par-
lar molt dels temes nacionals, pensant que potser així 
els problemes socials es tapen, desapareixen. Li re-
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conec una cosa: mediàticament, el tema li funciona. 
Ara, no s’equivoqui: socialment, el problema conti-
nua existint i molta gent continua patint encara que 
vostè miri cap a un altre lloc. Crec, sincerament, que 
l’atenció a les prioritats, que ho són del conjunt de la 
societat, hauria aconsellat, potser, un altre ritme. La 
prudència també aconsellava un altre ritme. La ma-
teixa negociació sobre aquesta resolució aconsellava 
un altre ritme, com encertadament recomanaven el 
senyor Duran i Lleida i el més elemental sentit comú 
–ho afegeixo jo. «Començar de zero» va ser l’expres-
sió utilitzada pel líder d’Unió Democràtica de Catalu-
nya, si no ho recordo malament. Però la seva prioritat, 
la raó de ser del seu Govern i dels grups que li donen 
suport, estava clara en el seu Acord per a la transició 
nacional i per a garantir l’estabilitat parlamentària del 
Govern de Catalunya –com es titulava.

Com he dit abans, Convergència i Unió i Esquerra Re-
publicana s’havien compromès a formular una decla-
ració de sobirania del poble de Catalunya en el primer 
Ple ordinari de la desena legislatura. Saben que aques-
ta declaració de sobirania no forma part del programa 
electoral del PSC i que l’acord s’havia de fonamentar 
en el dret a decidir. Sense anar més lluny, l’altre dia el 
senyor Junqueras va dir que els seus electors tenien 
dret que ell defensés el que havia proposat durant les 
eleccions. Doncs, bé, senyor Junqueras –em dirigei-
xo a vostè en aquest moment–, els electors socialistes 
també tenen dret que jo defensi clarament el que va 
proposar el Partit Socialista. Per cert, un programa, el 
del PSC, que va ser votat per més catalans i catalanes 
que el seu, tot i que això no estigui reflectit en el nom-
bre de diputats –però aquest, evidentment, és un altre 
debat, que espero que fem algun dia.

I en coherència amb aquest acord, vostès porten a la 
cambra aquesta declaració de sobirania. Vostès ja sa-
bien que nosaltres no compartíem aquest objectiu. Ja 
vàrem votar en contra del seu programa, senyor Jun-
queras, i de la seva investidura, senyor president. Co-
sa diferent seria si vostès haguessin portat aquí, avui, 
una declaració sobre el dret a decidir amb el compro-
mís d’impulsar les negociacions, els acords i les refor-
mes legals que permetessin als catalans i les catalanes 
l’exercici del dret a decidir. I aquí ens hi haurien trobat 
de seguida, no ho dubtin. Però no, vostès opten per de-
clarar la sobirania, primer, i per preguntar als ciuta-
dans i les ciutadanes de Catalunya després.

Vostès estan condicionant, des del primer moment, el 
desenllaç d’un procediment democràtic desvirtuant-lo 
i, al mateix temps, fent-lo impossible. Amb aquesta 
decisió, amb aquesta declaració, vostès es carreguen 
directament la possibilitat que els catalans puguem 
exercir legalment el nostre dret a decidir. El seu pro-
grama és molt explícit al respecte: vostès volen impul-
sar un procés de transició nacional l’objectiu del qual 
és fer de Catalunya un nou estat de la Unió Europea, 
un nou estat independent. No dic que aquest no sigui un 
objectiu polític legítim, no dic que no sigui legítim, el 
que dic és que desvirtua una consulta, perquè en pre-
figura el resultat.

Vostès parlen del Consell de Transició Nacional, de 
creació d’estructures d’estat. Per cert, han privatitzat, i 

malament, una estructura d’estat, que és la privatitza-
ció d’Aigües Ter Llobregat, i estan desmantellant una 
altra estructura d’estat, que és el Servei d’Ocupació de 
Catalunya –potser perquè aquestes estructures d’estat 
no formen part de les seves prioritats polítiques. Vos-
tès parlen d’èxit de la consulta: sembla que no només 
cal que se celebri, sinó també assegurar, garantir, que 
condueix a un resultat que ja està predeterminat. I fins 
i tot parlen de redissenyar l’acord nacional de cultura 
perquè esdevingui el full de ruta, des d’un punt de vis-
ta cultural, del futur Estat.

Que el Parlament de Catalunya declari de forma uni-
lateral la sobirania del poble de Catalunya és apostar 
per la independència, fent sobrera qualsevol consulta 
posterior al respecte. En el marc de la Unió Europea 
és impossible el reconeixement de la secessió del ter-
ritori d’un estat membre, és impossible qualsevol ca-
mí que desconegui la legalitat i no incorpori un acord 
entre la part i el tot. No cal anar gaire lluny per trobar 
un obstacle jurídic a la pretensió de declarar unilate-
ralment la sobirania de Catalunya: el trobem a l’arti-
cle 1 de l’Estatut d’autonomia votat pels catalans i 
les catalanes, votat democràticament pels catalans i les 
ca talanes el dia 18 de juny de l’any 2006, no fa pas 
gaire. Els el recordo: «Article primer. Catalunya, com 
a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda 
en comunitat autònoma d’acord amb la Constitució i 
amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional 
bàsica.»

La Constitució, votada també pels catalans, que en 
aquest sentit és també molt clara, també en el seu ar-
ticle primer, concretament en l’article 1.2: «La sobi-
rania nacional resideix en el poble espanyol, del qual 
emanen els poders de l’Estat» –també els poders de la 
Generalitat. 

Si volem canviar això, hem de canviar l’Estatut i la 
Constitució. I si volem impulsar aquests canvis a tra-
vés de l’exercici del dret a decidir dels ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya, cal fer-ho a través d’un refe-
rèndum acordat en el marc de la legalitat. No hi ha 
dreceres possibles. Mai m’hauria imaginat –mai m’ho 
hauria imaginat– que algú amb dos dits de front vol-
gués desconèixer el principi de legalitat. No es pot 
apel·lar al principi democràtic desconeixent la legali-
tat. La democràcia no és només respecte a la majo-
ria, és també respecte a les institucions i a lleis de les 
quals ens hem dotat també democràticament.

La proposta que vostès ens fan, la declaració unila-
teral de sobirania, senzillament es carrega qualsevol 
–qualsevol– possibilitat real d’exercir el nostre dret 
a decidir, com vol el Partit dels Socialistes de Cata-
lunya. Vostès estan a punt de cometre un error fatal. 
Per això nosaltres plantegem, en el punt 2 de la nostra 
proposta de resolució, que el Parlament es comprome-
ti a promoure les reformes necessàries per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin exercir 
el seu dret a decidir a través d’un referèndum o consul-
ta acordat en el marc de la legalitat. Instem el Govern 
de la Generalitat a negociar i a acordar les reformes 
legals necessàries per fer-ho possible, donant compte 
al Parlament de l’evolució del procés negociador.
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Certament, en la nostra proposta de resolució no ens 
limitem a això. Podríem renunciar a explicitar el nos-
tre projecte i centrar-nos en el dret a decidir, però a 
la vista que vostès no renunciaven a l’objectiu explí-
cit de la declaració de la independència, nosaltres vam 
explicitar també el nostre objectiu, perquè compartim 
part del diagnòstic sobre el deteriorament de les rela-
cions entre Catalunya i la resta d’Espanya. 

Nosaltres també creiem que la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut va alterar el pacte entre 
les institucions catalanes i espanyoles que havia estat 
referendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, 
i que cal esmenar aquest greu error. Nosaltres també 
creiem que cal revisar el model de finançament, per-
què no ha aconseguit garantir l’ordinalitat, i perquè 
s’han acumulat incompliments per part del Govern 
d’Espanya sense que la Generalitat es pugui rescaba-
lar dels perjudicis que se’n deriven. Nosaltres també 
creiem que encara no es produeix l’adequat respecte 
al caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic 
d’Espanya i que cal tallar d’arrel els intents del Go-
vern del Partit Popular de qüestionar el model lingüís-
tic de l’escola catalana.

Per tot això, volem recuperar el que la sentència ens va 
fer perdre i volem assolir un pacte fiscal de tipus fede-
ral precisament en aquest any 2013, que és quan toca 
revisar el model vigent. Ni el Govern de Catalunya ni 
el Govern d’Espanya no es poden desentendre de les 
seves obligacions. Però, sobretot –sobretot–, nosaltres 
volem que Espanya esdevingui un estat federal a tra-
vés d’una reforma de la Constitució espanyola. Una re-
forma que ha d’anar més enllà del model territorial. 
Sí. Si fa més de trenta anys vàrem decidir construir 
una democràcia després d’una llarga i cruel dictadu-
ra i un nou estat descentralitzat, ara ens cal continuar 
avançant, millorant aquells acords, enfortint la nostra 
democràcia amb un estat federal. Una cosa i l’altra: 
unió en la llibertat de les nacions i territoris, però, 
alhora, reforma profunda de les nostres institucions, 
transparència, radicalitat democràtica i garantia dels 
serveis públics d’educació, sanitat i serveis socials.

En l’exposició de motius de la nostra proposta de reso-
lució detallem els objectius que, per a nosaltres, hauria 
de complir la reforma constitucional i proposem es-
tudiar-los entre tots abans de formular una proposta 
concreta. 

Nosaltres no volem trencar, no volem marxar. Nos-
altres volem acordar, volem seguir units, però no 
d’aquesta manera, no sense resoldre els problemes de 
fons que abans he esmentat.

El nostre projecte és el federalisme, no la independèn-
cia. Per tant, el nostre no és ni serà mai el projecte 
immobilista del Partit Popular, senyora Sánchez-Ca-
macho, amb qui no compartim ni el seu projecte eco-
nòmic, ni el social, que sembla que sí que compar-
teixen amb Convergència i Unió, i, evidentment, no 
compartim en absolut el seu projecte nacional. I ho 
aprofito per dir-li que el PSC no accepta la seva esme-
na, i per demanar-li que, des del respecte a les seves 
posicions, el Govern espanyol respecti també totes i 

cadascuna de les opinions que s’expressin democràti-
cament en aquest Parlament.

La solució no passa, per tant, ni pel xoc de trens ni per 
l’enfrontament. Nosaltres pensem que el federalisme 
és el que més convé a Catalunya, de la mateixa ma-
nera que creiem que el dret a decidir només podrà ser 
exercit a través de la legalitat i l’acord. No volem una 
consulta sense valor jurídic. Els catalans i les catala-
nes ni volem ni ens mereixem això. 

Crec que a Catalunya hi ha una percepció creixent 
que el camí que vostès assenyalen és un carreró sen-
se sortida, que divideix la societat, la polaritza, i que 
trenca vincles i interessos que compartim amb la resta 
dels pobles d’Espanya, i que ens perjudica econòmica-
ment, i que posa en risc el nostre ancoratge europeu.

Els demano que reflexionin. Si volen, podríem retirar 
les propostes de resolució presentades i donar-nos més 
temps per madurar-les. Perquè aquest no serà un error 
fàcilment esmenable, ni sortirà de franc als catalans, 
ni tan sols serà un petit ridícul. I això la ciutadania no 
ens ho perdonaria, amb tota la raó del món.

Senyor president, li vaig dir el juliol passat que la seva 
posició extrema impediria que Catalunya tingués un 
nou finançament, i li dic avui que la seva adhesió a les 
posicions d’Esquerra Republicana impedirà que Cata-
lunya exerceixi el dret a decidir. 

Tornem a la casella de sortida, tornem al conflicte, 
tornem al xoc de trens i tornem a ser allà on vostè, 
potser, està còmode però on Catalunya sempre perd: 
en el conflicte permanent. I, per tant, els anuncio que 
el meu grup parlamentari donarà suport a la propos-
ta del Partit dels Socialistes de Catalunya i votarà en 
contra de les altres.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, té la paraula l’excel·lentíssima senyo-
ra Alí cia Sánchez-Camacho per presentar l’esmena 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
i posicionar-se sobre la resta d’iniciatives, en nom del 
Grup Parlamentari del Partit Popular.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt honorable 
presidenta, molt honorable president, honorables con-
sellers, senyores i senyors, tots els que ens estan ve-
ient...

Hoy algunos hablaban de que este iba a ser un día so-
lemne. Hoy algunos decían que este iba a ser un día 
histórico para Cataluña. Quiero empezar, aunque haya 
susurros, diciéndolo, como lo estoy diciendo, en caste-
llano, también lengua patrimonio de todos, que hoy es 
un día triste para Cataluña.

Hoy estamos viviendo momentos muy graves pa-
ra nuestra historia. Estamos ante una gravísima cri-
sis económica en Cataluña, en el resto de España y en 
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la Unión Europea, y estamos además ante una doble 
crisis añadida: una crisis institucional y una crisis po-
lítica. Considero que, frente a esa crisis institucional, 
debemos modernizar nuestro actual sistema autonó-
mico, que nos ha permitido llegar hasta las mayores 
cuotas de autogobierno de nuestra historia.

Pero permítanme, señoras y señores diputados –si yo 
hoy no lo dijera, estaríamos haciendo un debate fue-
ra y al margen de lo que pide el pueblo en Cataluña–: 
creo que hay una gravísima crisis política, con un gra-
ve descrédito de los políticos, que además se está agu-
dizando por los graves casos de corrupción. Y quie-
ro decir, en nombre propio y en nombre de mi partido, 
que yo estoy muy orgullosa de pertenecer al partido en 
el que estoy, pero que nosotros somos los primeros 
en dar explicaciones, tanto de las informaciones que 
salen como de aquellos casos judicializados, y tam-
bién de responder ante ellos. Pero también les digo: 
nosotros no nos envolvemos en ninguna bandera; no-
sotros respondemos, y quien haya cometido delitos 
responde.

En este caso –y al que me refiero, además–, hay en 
Cataluña graves casos de corrupción: el caso Palau, 
con su sede embargada; el caso Pallerols, en el que al-
gunos han llegado a acuerdos con en este caso posibi-
lidad y legitimidad jurídica, pero con absoluta, desde 
luego, consideración por parte de nuestro grupo; casos 
como el de ITV, como el caso Pretoria, como el caso 
Mercurio, nos llevan a todos a hacer una reflexión. Es 
el momento de los liderazgos. Es el momento de la hu-
mildad en la clase política. Es el momento de dar res-
puesta frente al grave descrédito de los políticos.

Además, usted hoy, señor Mas, a través de su grupo 
parlamentario, y de Esquerra Republicana e Iniciati-
va per Catalunya Verds, nos trae hoy una propuesta 
unilateral de independencia a través de la trampa del 
derecho a decidir. Y yo debo decirles que hoy algu-
nos quieren iniciar el camino hacia la independencia, 
y debo decirles que ese camino va a fracasar. Catalu-
ña y la mayoría del pueblo catalán no quieren la inde-
pendencia, no quieren que se les condicione ni que se 
les divida entre unos y otros.

Lo que usted está haciendo hoy es un pulso y un de-
safío al Gobierno de España. Me decían esta mañana: 
«Hay que ser coherentes: si el señor Mas representa 
al Gobierno de España y es miembro del Gobierno en 
Cataluña, debemos hacerle caso.» Si él actúa en con-
tra de la legalidad y en contra de los intereses del Go-
bierno, no se le puede hacer caso; al contrario, debe-
mos estar enfrente, que es lo que estamos haciendo.

Señoras y señores, esta legislatura empezó mal, pe-
ro va a seguir peor, porque ustedes están fraccionan-
do y dividiendo a la sociedad catalana. Yo quiero de-
cirles que, frente a algunos, al Partido Socialista, que 
les ha costado mucho decidirse… Y, por cierto, señor 
Navarro, bienvenido al lado de la democracia… (for-
ta remor de veus), bienvenido al lado de la legalidad 
democrática… (persisteix la remor de veus). Bienveni-
do, sí, sí… (aplaudiments i remor de veus), bienvenido 
al lado de la legalidad democrática, porque cuando el 
señor Junqueras ha hablado aquí de democracia –por 

cierto, sin ninguna base jurídica, ninguna base jurídi-
ca–, aquí nadie ha dicho nada. La democracia no exis-
te sin legalidad, y la legitimidad democrática no existe 
sin legalidad que dé amparo a esa democracia. Esa es 
la democracia y eso es lo que nosotros defendemos.

Por eso hoy entendemos que esta declaración es una 
declaración de intenciones, y aviso que, si tiene con-
secuencias jurídicas, que las puede tener, este grupo 
actuará. 

Creo, además, que lo que hoy se apruebe aquí crea-
rá inestabilidad jurídica y política, y no ayudará a sa-
lir de la crisis económica. Los catalanes no nos me-
recemos una maledicció..., i una «maldició» com la 
que estem patint. (Remor de veus.) Des d’Esquerra..., 
des d’Esquerra s’ha imposat un text a Convergència i 
Unió; Iniciativa des del principi es va sentir traïda; el 
Partit dels Socialistes ha entrat en convulsió i ja veu-
rem com acaba, i la mateixa Convergència i Unió està 
en una gravíssima crisi interna. Els catalans no hem 
de pagar un preu tan alt i tan car pel seu fracàs com a 
president.

Però, a més, senyores i senyors, vostès parlen del dret 
a decidir, i parlen del que està previst en el seu text i 
en la seva proposta. Mirin, el dret a decidir s’ha d’em-
parar en les normes legals, i vostès el que volen és 
canviar la Constitució que varen votar tots –tots– els 
catalans. L’exercici de la sobirania, segons estableix la 
Constitució, és un exercici de la sobirania del poble 
d’Espanya. I, per tant, aquest és un fals debat.

Mirin, la sentència del Tribunal Constitucional 
103/2008 –per cert, de l’11 de setembre– estableix que 
el dret a decidir cap a l’autodeterminació és inconsti-
tucional a il·legal. Senyors del Partit Socialista, vostès 
porten en el seu programa electoral el dret a decidir: 
ja hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que 
diu que el subjecte sobirà del dret a decidir és Espa-
nya; ja hi ha una sentència que diu que el subjecte no 
pot ser cap altra comunitat autònoma, i que qui ho im-
pulsi estarà actuant al marge de la llei, al marge de 
la Constitució. Ja ho diu aquí, i vostès volen portar el 
poble de Catalunya a una il·legalitat i a una actuació 
inconstitucional.

Senyor Junqueras, a vostè li deu agradar molt llegir 
Rousseau, Montesquieu, Locke i gran part de la histò-
ria, i declaracions al llarg de la història del dret polític, 
però, escolti, llegeixi’s més la Constitució espanyola 
i la legalitat espanyola en la qual vostè té empara. (Ri-
alles.) Llegeixi-ho més i faci, com és la seva obliga-
ció, que es compleixi. Els ho dic perquè, a més, aques-
ta declaració va en contra de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya.

El senyor Mas va dir en el debat de l’any 2010 –i ho 
porto aquí–: «Farem una transició que ha de fer grans 
consensos interiors, i és evident que, si han de ser 
grans consensos, un partit com el Partit dels Socia-
listes hi ha de ser.» I, a més, diu que convoca elecci-
ons anticipades per una majoria «excepcional». Se’n 
recorda, vostè, del debat de política general? Doncs 
molt bé, fa uns mesos, per al dret a decidir, compta-
ven, entre Convergència i Unió, Esquerra Republica-
na, Inicia tiva i Solidaritat, amb vuitanta-sis diputats; 
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vostè sabia que no eren suficients i va convocar les 
eleccions per aquesta gran majoria excepcional que 
el país necessitava: aquesta gran majoria excepcional 
que avui aprovarà aquesta declaració són vuitanta-set 
diputats. Un més –un més. Hem paralitzat el país, no 
hem aprovat pressupostos, hem estat aquí traslladant 
un missatge d’indefinició i d’inseguretat, per un dipu-
tat més per al dret a decidir.

I, mirin, el procés que avui alguns volen iniciar és un 
procés que pot determinar el futur del país, el futur 
de les nostres generacions. I vostès aprovaran avui 
una proposta de resolució –això sí, sota el guió d’Es-
querra Republicana, que és qui mana a l’ombra– que 
té menys consens que la modificació o l’aprovació, 
en aquest cas, de la llei electoral i que té menys con-
sens que la reforma de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya. 

Vostès, que necessitaven aquests noranta diputats, 
avui aprovaran això amb vuitanta-set diputats, i avui 
faran una declaració unilateral per trencar..., iniciar el 
trencament amb Espanya, i generaran la gran incerte-
sa a tot Catalunya i a la resta d’Espanya. 

A més, no cal que busquin en el dret internacional. 
Jo crec que, és clar, parlar de la paraula democràcia, 
vostès, sense tenir el suport legal i la legitimitat legal, 
està molt bé, i tots en podem parlar, fins i tot hi ha 
molts països arreu del món que també utilitzen aques-
ta mateixa paraula, eh?, però busquin en el dret inter-
nacional un marc jurídic que legitimi el dret de seces-
sió... I, a més, quan estem en els millors moments de 
la nostra història d’autogovern. 

És veritat que hem de millorar coses en la nostra re-
lació amb Espanya. És ben cert, però també és veri-
tat que no es pot fer des de la trencadissa, des de la 
divisió i des de l’enfrontament. No trobaran a Europa 
cap més simpatia que la dels euroescèptics. I la cons-
trucció europea es basa en la lògica d’aconseguir una 
unió cada vegada més estreta entre els estats europeus 
i no a través de crear fronteres, no a través de trencar 
segles de convivència i projectes compartits. Ho rei-
tero: no es pot contraposar democràcia amb legalitat. 
La legitimitat democràtica es basa en la legalitat de-
mocràtica. 

Senyor president, invocar la voluntat d’una suposada 
majoria en contra del dret és apartar-se del model eu-
ropeu de democràcia constitucional. I això ja li ho va 
dir el mateix president de la Comissió, Durão Barroso, 
la vicepresidenta i comissària de Justícia senyora Re-
ding, o experts en dret europeu tan prestigiosos com el 
catedràtic de la Universitat de Nova York Joseph Wei-
ler o intel·lectuals de la talla d’Alain Minc.

Els catalans tenen dret a saber els costos que suposa-
ria aquest dret a decidir, que és sortir d’Espanya i sor-
tir d’Europa. A més, això suposa també costos per a la 
nostra economia, i riscos per a les nostres empreses, a 
més de riscos per a les possibles inversions.

En el seu deliri independentista, i després de la rebol-
cada del 25 de novembre, Convergència desgraciada-
ment ha assumit el programa econòmic d’Esquerra 
Republicana. L’economia no és la seva prioritat. Avui 

estem parlant de la prioritat del dret a decidir per la in-
dependència, no pas de treure els catalans de la crisi. 

Nosaltres sabem que per a vostès la construcció naci-
onal està per sobre de tot, també per sobre de la pri-
oritat del país. Però nosaltres el que estem demanant 
és allò que també demanen els empresaris catalans i 
gran part de la societat catalana. Fins i tot un estudi 
de «la Caixa» sobre economia catalana, per tal d’evi-
tar el xoc de trens, així ho deia: «Evitar inestabilitat i 
treballar plegats per aconseguir un nou model de fi-
nançament.»

Senyores i senyors, el senyor Mas ha rebutjat tot això. 
El senyor Mas ha començat un camí cap a la nada, un 
camí que l’està deixant sol, un camí que està fent, fins 
i tot, que hi hagi esquerdes a la seva pròpia federa-
ció. El Govern s’ha de dedicar a treballar per treure’ns 
de la crisi i no a trencar la convivència. Vostè el que 
aconsegueix, avui, és dividir aquest Parlament i divi-
dir el poble de Catalunya.

Jo he de dir-los que aquest procés de trencament, que 
vostès inicien, i de ruptura d’Espanya, no sabem com 
acabarà. Espero que acabi en el marc de la legalitat, 
amb el compliment de la Constitució i amb el compli-
ment de les regles del joc democràtic de les quals ens 
hem dotat. Però el que sí que haig de dir-li és que vos-
tès ja han aconseguit dividir la societat catalana.

Ahir li deia vostè al senyor Navarro que no estigués en 
el lloc equivocat. És que ara es veu que hi ha un lloc 
per a bons i un altre per a dolents. Si no estem al seu 
cantó, estem equivocats, perquè vostès tenen la raó, 
que és la raó del poble de Catalunya.

Vostè, a més, ens vol establir en dos bàndols: el bàn-
dol dels catalans bons, que estan a favor del dret a de-
cidir, i el bàndol dels catalans que no ho som. Miri, 
fins i tot –fins i tot–, haig de dir-li que el Partit Popu-
lar en l’únic bàndol que està és en el de la convivència, 
en el de la legitimitat democràtica i en el dels tràmits 
constitucionals.

Haig de dir-li, a més, que vostè ha actuat de manera 
covarda, perquè, si vostè hagués volgut, a través dels 
mecanismes constitucionals, exercir la modificació de 
la Constitució, hauria fet el que va fer el senyor Ibar-
retxe i hauria anat a modificar el que ha de modifi-
car amb les majories amb què les ha de fer. Saben què 
succeeix? Que, com allà no té les majories que ell vol, 
llavors ja no li serveixen. Com no li serveix la legalitat 
espanyola al senyor Junqueras. Aquesta és la demo-
cràcia? Escollir la cambra a què vull anar, escollir la 
legalitat que vull tenir? També els catalans escolli-
ran quines lleis volen que se’ls apliquin i quines altres 
que no. Perquè, si vostès, que han de donar exemple, 
escullen, aquí escull tothom. No, no..., el sistema de-
mocràtic i l’estat de dret són per a tothom i són per 
complir-los.

Jo, per tant, li demano al Partit Socialista de Catalu-
nya que prengui bona nota del que ha fet. No es pot 
estar a un cantó i a l’altre. Vostès han perdut molt 
de temps, i no sé què és el que faran definitivament 
i majoritàriament avui; ho veurem. Però haig de dir-
los que, quan la concòrdia i la convivència estan en 
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joc, una abstenció hauria estat covarda. I aquí ho hem 
de donar tot per a la convivència i per a la pluralitat de 
la majoria dels catalans. Benvinguts al costat del Par-
tit Popular, mal que els pesi, perquè aquest és el seu 
costat i ja ho haurien d’haver sabut des de fa molt de 
temps. (Remor de veus.)

Crec, a més..., senyores i senyors, diputats i diputades, 
que la millor manera –la millor manera– de sentir-me 
espanyola és sentir-me catalana. I per això, com que 
crec això, crec que Catalunya té el millor i major marc 
d’autogovern de la seva història, aquí no es pot, ara, 
estar al marge de les nostres competències, aquí no 
podem aprovar una moneda diferent de l’euro, no po-
dem modificar la política agrària, no podem decidir si 
sortim de la Unió Europea, perquè no forma part de 
les nostres competències.

I això, què passa, si vostès ho portessin aquí? Tam-
bé dirien que és democràcia, perquè aquest Parlament 
ho legitimaria? Aquest Parlament té unes competèn-
cies i les ha d’exercir de manera exemplar. I és en el 
que vostès avui s’estan excedint: intentar modificar la 
Constitució per la porta del darrere, i intentar, a més, 
confondre el poble de Catalunya a través de la trampa 
del dret a decidir.

La presidenta

Senyora diputada, ha d’anar acabant.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Vaig acabant, senyora presidenta. Permeti’m que 
m’adreci als diputats d’Unió Democràtica. (Remor de 
veus.) Sí, sí... Senyores i senyors diputats –senyores i 
senyors diputats–, jo els demano –els ho demano–, no 
per benefici del Partit Popular, sinó per benefici del 
poble de Catalunya, que actuïn amb sentit comú, que 
actuïn amb seny. Crec que els sona, això. Els tretze 
diputats d’Unió tenen avui l’oportunitat de no donar 
l’aval al separatisme i al camí que s’inicia avui aquí.

Per cert, el seu cap de files està ara a Xile presidint la 
Comissió Bilateral Espanya-Xile. Fixin-se vostès..., i 
vostès aquí intentant aprovar la separació de Catalu-
nya de la resta d’Espanya. (Aplaudiments.) Home, jo 
els demano que actuïn d’una altra manera –que actuïn 
d’una altra manera.

La presidenta

Senyora diputada, ha d’anar acabant, si us plau.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Acabo, senyora presidenta. Senyores i senyors, és 
possible afrontar els problemes, és possible fer-ho sen-
se tren cadisses i sense divisions, és possible fer-ho 
a través d’un millor finançament; però d’aquí uns mo-
ments s’aprovarà un engany en aquest Parlament, un 
engany en què es diu, a més, que es garanteixen es-
crupolosament totes les forces polítiques i l’objectivi-
tat d’aquest procés.

Vostès no volen el dret a decidir: volen que els cata-
lans diguin que sí a la independència. I jo no trobo 
garantit, en aquest cas, el dret als que diem o els que 
volem que no estigui la independència.

Nosaltres liderarem el no a la independència, sempre 
ho hem fet i ho farem; liderarem la convivència i la 
pluralitat, i no participarem d’aquest engany. Creiem 
que el millor pacte és el pacte de la concòrdia, és el 
pacte de la pluralitat, és el pacte que no divideixi Ca-
talunya.

I, senyor Mas, poder aquesta legislatura a partir del 
dia d’avui té data de caducitat, és molt probable, amb 
la data de la consulta. Però haig de dir-li: amb aquesta 
data de caducitat no es pot arriscar el futur de les ge-
neracions en què molts i molts dels nostres pares s’han 
deixat la pell per construir la Catalunya de tots, la Ca-
talunya que vol seguir sent Espanya.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Gràcies.

Proposta de resolució
de declaració sobre la sobirania 
i el dret a decidir del poble de Catalunya 
(tram. 250-00059/10)

A continuació, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Her-
rera per presentar la proposta de resolució i posicio-
nar-se sobre la resta d’iniciatives, en nom d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Joan Herrera Torres

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades, presi-
dent, consellers, conselleres, vull començar dient que 
dividiré la meva intervenció en tres parts: per què vo-
lem exercir el dret a decidir, explicar el perquè; en se-
gon lloc, quin és el procés que volem fer, i, en tercer 
lloc, quins són els principis que guiaran la nostra actu-
ació en tot aquest procés.

Primer element, per què el volem exercir? Doncs, mi-
rin, no el volem exercir ni per caprici ni per deliri. El 
volem exercir perquè hi ha un esgotament de les rela-
cions amb l’Estat, perquè vam treure conclusions de 
la sentència, perquè hi ha hagut un intent de federa-
litzar Espanya per la via de l’acord en múltiples oca-
sions i perquè vam concloure, després de la sentència 
del 2010, que precisament l’exercici del dret a decidir 
era la manera de fer un pas endavant. Perquè aque-
lla sentència va significar el menysteniment de la vo-
luntat de la ciutadania de Catalunya expressada en un 
referèndum; ho va escriure en Pérez Royo. Perquè el 
catalanisme sempre ha intentat avançar en el marc de 
la Constitució, i aquella sentència va significar trencar 
precisament amb una tradició del catalanisme. I per-
què després, a més, han vingut reials decrets de recen-
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tralització, atacs a la llengua, l’incompliment de l’ad-
dicional tercera, la no-predisposició al pacte fiscal.

Mirin, després d’aquella sentència, el Govern d’alesho-
res –el Govern d’aleshores–, en aquella nova dinàmica, 
va plantejar acords per refer el pacte, per refer allò que 
havia destrossat la sentència del 2010. I què ens vam 
trobar? Què es va trobar el Govern d’aleshores? Vos-
tès ho saben prou bé: es van trobar el silenci o la indi-
ferència del Govern també d’aleshores que hi havia a 
Madrid, el Govern de Zapatero i de Rubalcaba.

I és des d’aleshores que la majoria de la societat ca-
talana va entendre, en definitiva, que no ens podíem 
quedar amb els braços creuats. La majoria de la socie-
tat catalana rebutja el marc estatutari, el marc consti-
tucional que deriva d’aquella sentència. Independent-
ment del futur que vulgui per al país; però aquesta és 
la majoria que s’expressa, i també la majoria que s’ha 
expressat en el carrer, on hi ha un sentiment majoritari 
a favor del dret a decidir.

No és un debat entre sobiranistes i els qui no ho són. 
És un debat entre aquells que volen l’expressió demo-
cràtica de la ciutadania i aquells que la neguen. I crec 
que aquest és el debat de fons. I el camí per resoldre el 
conflicte, aquesta és..., la qüestió és si ho fem mitjan-
çant aquest exercici democràtic.

Rubio Llorente, sobre la necessitat de fer el referèn-
dum o consulta, deia en un article: «Es deber del Go-
bierno contribuir a la búsqueda de vías que permi-
tan llevarla a cabo de la manera menos traumática 
para todos; sin violar la Constitución, pero sin negar 
 tampoco la necesidad de reformarla si es necesario 
 hacerlo. Lo urgente, lo necesario, es verificar la soli-
dez y el contenido de esas aspiraciones, y para esto no 
hay otro camino que el del referéndum.»

Fins i tot, Francesc de Carreras planteja en un article 
recent: «Què resoldríem amb un referèndum consul-
tiu? En primer lloc, una cosa essencial: esbrinar, amb 
totes les garanties, l’opinió dels catalans. Ja no serien 
majories o minories deduïdes de sondejos, manifesta-
cions o informacions de premsa; seria la voluntat lliu-
rement expressada a les urnes.»

Doncs bé, nosaltres creiem que avui qualsevol solu-
ció –qualsevol solució– per a les relacions amb l’Es-
tat passa per un diàleg de tu a tu. No és temps d’im-
posició; és temps de respecte, és temps d’escoltar i és 
temps que la ciutadania pugui expressar la seva opi-
nió, perquè realment aquesta negociació es doni de tu 
a tu i des de la voluntat de la ciutadania.

Segon bloc, segona reflexió. Quin és el procediment 
que volem fer? Mirin, creiem que en aquesta cambra, 
que en aquest procés tenim tres dilemes. Si la majoria 
parlamentària es defineix entorn de la independència 
o entorn del dret a decidir, entorn d’una consulta o en-
torn d’un plebiscit. Segon dilema: si el dret a decidir 
es lidera des del Govern, des d’un líder, des d’un par-
tit, des de dos partits, o el dret a decidir és de tots i 
de totes. I tercer dilema: si agafem una drecera o el 
que fem és esgotar totes les etapes; si ens carreguem 
de legitimitat, esgotant tots els mecanismes possibles, 
o entenem que ja en tenim prou. Doncs bé, ja els dic 

que, depèn de com es responguin aquestes tres pre-
guntes, Iniciativa Verds i Esquerra Unida estarà en el 
procés o no hi serà.

Haig de dir que, finalment, en la declaració que estem 
aprovant –no en la declaració que en un principi sem-
blava que s’aprovaria, i ho dic perquè la declaració que 
votem no és la declaració que en un principi semblava 
que es votaria–, avui estem optant per una consulta, 
no per un plebiscit; per una consulta sense aprioris-
mes, sense optar per les opcions legítimes que té ca-
dascú. Estem votant per una opció, per un text que si-
tua la centralitat en el Parlament, com no pot ser d’una 
altra manera. Estem votant per un text que planteja 
el protagonisme de la societat civil, i nosaltres volem 
que hi hagi un acord nacional pel dret a decidir on hi 
siguin actors socials, on estigui la societat civil i on 
hi hagi un paper protagonista d’aquesta societat civil.

Estem obrint un procés entenent que això s’ha de fer 
des de la cohesió social, i per nosaltres aquest era un 
element fonamental. I estem obrint un procés que per 
nosaltres és imprescindible que esgoti totes les etapes, 
si realment volem definir aquesta majoria àmplia.

Haig de dir-ho: vam començar malament. Però amb 
l’esforç de tots, i també el nostre –i també el nostre–, 
crec que hem fet un text que avui podria definir aques-
ta majoria àmplia. Però els recordo que perquè això 
vagi bé és important el que diem, però encara més im-
portant és el com ho fem. I crec que ho saben prou bé.

És per això que nosaltres diem que aquest és un text 
satisfactori, perquè obre el procés sense apriorismes, 
perquè hi ha protagonisme del Parlament, perquè hi 
ha protagonisme de la societat civil i perquè es farà 
des de la cohesió social. I això és el text que votarem.

Dit això, els principis a partir dels quals volem cons-
truir des d’Iniciativa Verds i des d’Esquerra Unida 
aquest procés. Des d’Iniciativa Verds i Esquerra Uni-
da el primer principi és que buscarem ampliar aquesta 
majoria, en tot moment i en tots els passos a fer. Que 
ningú s’equivoqui: això ni comença ni acaba avui, 
això segueix; i seran molt importants els passos que 
fem a partir de demà mateix. Entre altres coses, per-
què avui hi ha una àmplia majoria que dóna suport 
al dret a decidir i perquè aquesta majoria encara és 
més àmplia en la ciutadania. Però també és veritat que 
avui hi haurà una majoria que no arribarà als dos ter-
ços necessaris per tenir tota la força, la majoria quali-
ficada que es necessita, per exemple, per a la reforma 
estatutària. És per això que, des d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, buscarem aquesta majoria. I esperem 
que aquells que l’aprovin i aquells que no s’hi han vol-
gut sumar –que no s’hi han volgut sumar– entenguin 
que aquesta majoria, perquè la ciutadania ho reclama, 
s’ha de cercar en tot moment. I per això reclamarem 
que siguem exquisits en les formes, i per això posa-
rem de manifest que cal que hi hagi voluntat política 
i que tots dos elements seran imprescindibles.

Segon principi: legitimitat democràtica i legalitat. Però 
dient-los que no estem davant d’un problema jurídic, 
sinó d’un problema polític, i que si hi ha voluntat polí-
tica es troben solucions jurídiques, i que si no hi ha vo-
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luntat política la llei es converteix en una arma contra 
la legitimitat democràtica. Aquesta és la realitat.

Mirin, la Cort Suprema del Canadà, sobre la consul-
ta del Quebec, establia el següent principi democrà-
tic: l’autodeterminació de les comunitats que formen 
part d’estats sobirans reconeguts internacionalment. 
Aquest dret a l’autodeterminació no està reconegut de 
dret, però de facto té força democràtica, i, per tant, té 
legitimitat entorn d’una convocatòria de referèndum. 
La convocatòria de referèndum obliga el Govern ca-
nadenc a atendre sota principis democràtics, inspirats 
en l’ordenament constitucional canadenc, les deman-
des plantejades.

Doncs, bé, en Rubio Llorente i Joan Vintró ho han 
escrit: hi ha un marc jurídic i polític perquè aquest 
dret es pugui exercir. Per tant, no és un problema de 
la Constitució; és un problema de la voluntat política 
que aquest dret existeixi o no. I Espanya té una opor-
tunitat, Espanya té l’oportunitat d’avançar cap a una 
democràcia plena, i Espanya ha de triar: si vol demo-
cràcia o si Espanya és només Constitució. Aquesta és 
la tria real en el moment en què estem –en el moment 
en què estem.

Tercer principi: no farem i creiem que no es pot fer 
aquest debat des d’una lògica identitària, com si ha-
guéssim de triar entre una identitat i una altra. Ca-
rod-Rovira diu que «cal abandonar l’empat infinit de 
la confrontació entre dues identitats essencialistes, la 
del nacionalisme que té l’Estat i la del nacionalisme 
que no en té i el pateix, la del “només som catalans o 
només som espanyols”» i que el que cal és «guanyar 
l’adhesió de la totalitat de la ciutadania a la construc-
ció d’un projecte nacional lliure, comú, compartit i de 
futur, que es basi en la seva voluntat majoritària». 

Doncs bé, nosaltres estem en aquesta construcció 
d’un país que no es basa en la identitat, perquè en 
aquest país hi ha identitats molt creuades: una, du-
es, més de dues, més de tres, més de quatre, més de 
cinc. I les identitats, la pertinença a una identitat és 
una pertinença nacional, és de classe social, són mol-
tes pertinen ces, però el debat és de comunitat política.

Ja els dic que aquí a nosaltres ens sobra una cosa: les 
referències històriques, els mil anys d’història; no, per 
nosaltres, el que fa el sentit de país i el sentit de nació 
és la voluntat de ser. I és aquí on ens trobaran i és aquí 
on serem.

Quart element, quart requisit: nosaltres exigirem un 
debat veraç i sense pors. Sense pors, perquè molt so-
vint en el discurs del Partit Popular i, a vegades, de 
Ciutadans es fa el discurs que serem expulsats d’Eu-
ropa, que arribaran totes les catàstrofes, que l’escenari 
serà d’abisme total, o el discurs de la intolerància, que 
no accepten res que significa canvi. Però també exigi-
rem un debat veraç, lluny d’un independentisme que 
fonamenta el seu projecte en l’exageració dels guanys 
econòmics i la relativització de les pèrdues. L’escenari 
és complex i ho saben prou bé, i té guanys i té pèrdu-
es, i no és ni de blancs ni de negres. I, per tant, exigi-
rem un debat sense pors i un debat veraç.

Cinquè element: volem exercir la sobirania perquè és 
l’única opció que té avui un federalisme real. 

Mirin, Espanya està parlant més de federalisme des 
de la manifestació de la Diada que en trenta anys des 
de la Constitució. (Veus de fons.) Sí. I és només mit-
jançant l’exercici del dret a decidir que el federalisme 
pot tenir alguna opció. (Veus de fons.) Sí. Per això nos-
altres, Iniciativa Verds i Esquerra Unida, un espai de 
trobada de diferents sensibilitats polítiques, entenem 
que avui aquest federalisme amb contingut plurinaci-
onal no ens és aliè ni de bon tros. I és per això que 
entenem que els que reclamen federalistes amb con-
tingut han d’entendre que és mitjançant el dret a deci-
dir com es pot avançar, que és la sobirania la condició 
imprescindible per decidir el nostre futur. I, com deia 
Pi i Margall, per decidir si finalment el que volem és 
un pacte constituent amb l’Estat de caràcter federal o 
confederal o la plena sobirania. Aquest també ha de 
ser un element que s’ha de tenir prou present.

El procés només es podrà tirar endavant des de la vo-
luntat de constituir una gran majoria i des del respecte 
al pluralisme i des de la voluntat de diàleg, també amb 
l’Estat, i des de la voluntat d’esgotar totes les possibi-
litats que el marc jurídic ens ofereix. I és així com ho 
volem fer.

I de la mateixa manera..., de la mateixa manera que 
ens sumem a la declaració, els direm, quan es creï un 
marc de treball en el si del Parlament, que caldrà es-
gotar totes les vies i que haurem de reformar i anar a 
reformar la Llei orgànica de referèndums, i que vol-
drem una comissió per anar a negociar amb l’Estat, si 
és possible, el reconeixement de la plurinacionalitat, el 
dret a decidir i un marc federal; però no una comissió 
que s’allargui anys i panys, acotada en el temps i de-
terminant, si realment hi ha voluntat d’acord.

Sisè element: de la mateixa manera que avui es par-
la d’un nou estat, reivindiquem saber quin model de 
societat, de país i d’estat es vol construir. Perquè, mi-
rin, avui el que és molt important és entendre –és en-
tendre– que, per tirar endavant aquest procés, cal la 
complicitat de la ciutadania. I, de la mateixa manera 
que s’ha dit que la crisi portava molta gent a la so-
birania i va treure molta gent el dia de la Diada, la 
crisi genera incerteses, i les incerteses fan que molta 
gent no s’incorpori en un procés d’aquestes caracte-
rístiques.

Els ho dic d’una altra manera: hi ha qui diu «d’ai-
xò, ja en parlarem el dia després», i jo els dic que, si 
avui vostès no són capaços d’obrir en el conjunt del 
Parlament un procés que parli del model de relaci-
ons laborals, del model de societat, del model terri-
torial, del model democràtic, del model de societat 
que volem, no serem capaços d’il·lusionar, en aquest 
procés, i d’incorporar moltes classes populars que 
avui viuen amb escepticisme el procés que estem 
endegant. 

Això és el que els posem damunt de la taula, i que 
s’haurà d’aclarir. Entre altres coses, perquè el que no 
vol molta gent és que acabem amb un lògica lampedu-
siana en què tot canvia perquè res canviï, on canviem 
unes elits per posar-n’hi unes altres, on canviem uns 
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que manen per posar-n’hi uns altres, sense entendre que 
aquest procés ha de ser per guanyar-hi tots i no per-
què el país acabi venut a Abertis, Acciona, Agbar o a 
aquell que s’hi posi per davant. Per saber si el que vo-
lem és ser la Irlanda del sud d’Europa o el que volem 
és un país amb tots els drets... –els socials, els demo-
cràtics, els laborals–, amb tots els drets que conforma 
la societat.

Acabo ja, presidenta, amb l’última conclusió. Setè ele-
ment: aquest és un procés que no es pot fer sense ex-
pulsar-nos la corrupció de la vida política catalana. 
Que ningú s’equivoqui: amb corrupció, amb tanta cor-
rupció no és un procés que es pugui fer. Sense posar 
cap per avall una determinada manera de fer política 
no podrem caminar. I, per tant, aquest ha de ser un 
setè element que ha de tenir el procés i que s’ha de 
garantir.

És per tot això que entenem que avui aquesta declara-
ció és la declaració per començar a caminar. És per tot 
això que la recolzarem i és per tot això que ens abstin-
drem en les altres dues resolucions que es voten, que 
són la de la CUP i, en aquest cas, també, la del PSC, 
però fent-ho tot des dels principis que he esmentat.

Abans del tancament, presidenta, permeti’m un minut 
més per la transcendència, també, del debat. (Sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Nosaltres, tot aquest debat el farem 
sense defugir els debats quotidians, no ho farem. Par-
larem del dret a decidir, però parlarem també de les 
preocupacions quotidianes de la gent. 

Nosaltres som conscients que avui la llibertat d’aquest 
país es guanya amb el dret a decidir, però que la lli-
bertat la guanyem deixant de ser el territori amb més 
desnonaments de tot l’Estat; que la llibertat la gua-
nyem deixant de ser el territori de l’Estat on pugen 
més els preus i on baixen més els salaris; que la lli-
bertat la guanyem garantint una educació pública de 
qualitat i una salut de qualitat i sobre la qual no es fa 
negoci. Aquest serà el nostre paper. Però els sumo que 
aquest paper, aquest paper d’Iniciativa Verds i d’Es-
querra Unida serà el mateix que el paper que va ju-
gar el Partit Socialista Unificat de Catalunya en defen-
sar la Generalitat republicana, el mateix que va jugar 
quan a l’Assemblea de Catalunya s’incorporava el dret 
a decidir, el mateix paper que va jugar el Partit So-
cialista Unificat de Catalunya amb l’Estatut d’autono-
mia del 79, el mateix que vam jugar des d’Iniciativa 
Verds i Esquerra Unida amb l’Estatut del 2006: el pa-
per d’avenç, de rigor, de seriositat, amb molta cultura 
unitària –perquè sense cultura unitària això no ho po-
drem fer– i amb tota la generositat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Albert Rivera, per posi-
cionar-se sobre les propostes de resolució presentades, 
en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Molt honorable president, hono-
rables consellers i conselleres, diputats i diputades..., 
«España constituye un estado social y democrático de 
derecho que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igual-
dad y el pluralismo político. La soberanía nacional re-
side en el pueblo español, del cual emanan los poderes 
del Estado.»

Aquí podríamos acabar nuestra exposición. (Veus de 
fons.) Aquí podríamos acabar nuestra exposición, por-
que lo que ustedes han hecho es justamente presentar 
un documento… –que esto que he leído, que es el ar-
tículo 1, fíjense, la primera tapa tenían que abrir de 
la Constitución para no presentar esto–, ustedes pasan 
por encima, pasan por encima de la legalidad demo-
crática, pasan por encima del consenso constitucional, 
pasan por encima del estado de derecho y del Estatuto 
de Cataluña.

Esto que he leído es el abecé…, el abecé del derecho 
en un estado de derecho –en un estado de derecho–, 
o La Vanguardia, señor Mas, lo que usted quiera. En 
un estado de derecho… (veus de fons), en un estado 
de derecho se respetan las leyes. Y el artículo 1 de la 
norma suprema de un estado de derecho es el primero 
que hay que leerse, señor Mas –el primero. Y, por tan-
to, este artículo ustedes lo pisotean, lo menosprecian, 
lo rompen, que es el artículo que básicamente dice que 
somos los ciudadanos españoles y no los territorios los 
que tenemos derechos. Los derechos en nuestra na-
ción residen en los ciudadanos, no en los territorios. 
Y, por tanto, aquí ustedes no pueden declararse como 
rebeldes de a ocho, ¿eh?, o como insumisos de salón 
frente a la norma que precisamente les da para que us-
tedes ostenten este cargo.

El señor Mas no es presidente por gracia divina, ni 
porque haya no sé cuántos..., ¿cuántos llevan ya? Cien-
to y pico de presidentes, dicen ustedes. Yo pensaba 
que había menos, porque yo hablo de la democracia… 
(Remor de veus.) Yo hablo de la democracia, a mi la... 
(Persisteix la remor de veus.) Si em deixen continuar... 
Presidentes democráticos y no caciques, ni señores 
feudales, presidentes democráticos hay los que hay, 
señor Homs, y nosotros hablamos de la democracia 
–hablamos de la democracia. (Veus de fons.)

Le pediría, presidenta, si pueden..., no importa..., que 
nos dejen continuar esta sesión, que aunque no les 
guste lo que diga tenemos el mismo derecho a decirlo 
que ustedes.

Por tanto, ustedes que han traído este debate aquí de-
ben saber que las leyes democráticas quien las desafía 
es quien está en contra de la democracia, señor Jun-
queras, no quien la defiende.

Porque, mire, uno la ley democrática no la puede ob-
viar. No hay varios marcos legales, como usted dice, 
hay uno. O sea, esto no lo venden en el supermercado: 
«Deme usted un marco legal para hacer un referén-
dum.» No. Marco legal hay uno, con jerarquía demo-
crática y con jerarquía jurídica dentro del marco legal, 
pero no hay veinticuatro, no hay tres, hay un marco 
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legal. Y el marco legal que hoy nos permite estar ha-
ciendo este debate es el marco legal español y el mar-
co legal del derecho comunitario europeo y el marco 
internacional. Ese único marco legal, con diferentes 
fuentes, es lo que hoy nos permite estar aquí y que el 
señor Mas sea presidente de una comunidad autónoma 
española, no de una nación milenaria, de una comuni-
dad autónoma española.

Abogaban ustedes en el primer documento por la auto-
determinación. Sabia decisión esconderlo –sabia de-
cisión esconderlo–, porque no hay nada más absurdo 
que hablar de autodeterminación cuando ustedes ha-
blan de un territorio de un país democrático que forma 
parte de la Unión Europea. Por una razón muy senci-
lla: la Unión Europea solo admite países democráti-
cos. Por tanto, si ustedes cuestionan que España no es 
un país democrático, que son un pueblo oprimido o 
una colonia oprimida, España no estaría en la Unión 
Europea. Ese es su argumento. Si ustedes leen la re-
solución de la ONU de 1970 queda muy claro... –y eso 
sí que es derecho internacional–, muy claro que solo 
las colonias y los pueblos oprimidos no representados 
en una democracia pueden acogerse a ese derecho de 
autodeterminación. Por tanto –por tanto–, «la parte 
de un territorio…» –y así lo dice expresamente– «la 
parte de un territorio de una nación democrática no 
puede alegar ese derecho para romper la propia nación 
democrática que forma parte de la ONU».

Es decir, aquí en Cataluña no hay derecho de auto-
determinación porque forman ustedes parte, y todos 
nosotros, de un estado democrático de derecho. No lo 
hay. Esto no es el Sahara. Aquí no hay campamentos. 
Aquí lo que veo son empresas del IBEX en la Dia-
gonal, y algunos de ustedes o algunos que ya forman 
parte de gobiernos que estaban aquí, que ahora son 
consejeros delegados, consejeros de estas empresas 
del IBEX. ¡Qué colonia más extraña y oprimida, con 
empresas en el IBEX! Empresas financieras. Los pre-
sidentes en A8 y en helicóptero. ¡Qué colonia más ex-
traña, de verdad! ¿A quién quieren engañar ustedes? 
¿Quieren ir a decirle a la Unión Europea y a la ONU 
que están ustedes oprimidos? ¿Y el señor Duran, que 
vive en el Palace y que representa a España en el ex-
tranjero, va a ser el oprimido, el colonizado? ¿El señor 
Duran? ¿Tiene pinta el señor Duran de ser una perso-
na oprimida y colonizada? ¡Venga, por favor, esto no 
es serio! Esto que ustedes traen no es serio. Esto es un 
delirio –un delirio– en sede parlamentaria, y esto el 
Parlament de Cataluña es mucho más serio que eso. 
Esto es una institución del Estado. Esto es una institu-
ción que ha costado muchos años entre todos de rees-
tructurar... (Veus de fons.) Sí, señora Rigau, ya sé que 
usted es más mayor que yo, pero los que hemos nacido 
en democracia también queremos que este Parlamento 
tenga autogobierno, y ustedes se van a cargar la demo-
cracia, se la van a cargar porque no la respetan, se la 
van a cargar porque cuando no les gustan las leyes se 
las cargan, se las saltan. 

Por tanto, nosotros ya les decimos que es esto del de-
recho de autodeterminación no cabe. Es evidente. Lo 
saben, ustedes; lo fingen, pero lo saben. Y esto del 
derecho a decidir no existe, es un invento, se lo han 

inventado ustedes, como no tienen derecho a la auto-
determinación y están dentro de un estado de derecho 
que les permite incluso tener representación en las 
Cortes... Oiga, el señor Duran, el señor Bosch…, que 
vayan a las Cortes y defiendan esto donde toca, pero 
que no vengan aquí a hacer trampas al Scattergories. 
«Como el Scattergories es mío, me lo llevo, ¿eh?» Co-
mo ustedes no ganan una votación allí, igual que no 
la gana Ciutadans aquí, pues, entonces, voto donde 
me interesa. O sea que mañana una alcaldía que pue-
da tener un partido político vota y hace lo que le da 
la gana. «–¿Tiene usted competencias? –No, pero he 
ganado la votación. –Oiga, ya, pero esto no es de-
mocracia, esto es un cachondeo.» Por tanto, hay una 
diferencia entre la democracia y el cachondeo, que es 
respetar las reglas del juego. La diferencia entre un 
demócrata y quien no lo es quien respeta las reglas 
del juego que nos otorgan libertades y derechos de 
igualdad. Esa es la diferencia, señor Junqueras, entre 
un demócrata y quien no lo es: quien respeta las re-
glas de juego para otorgarnos entre todos ciudadanía 
y derechos.

Decía usted antes: «No, es que, claro, no se puede 
soportar, en este caso, la imposición de unas leyes.» 
Oiga, pues la misma imposición por la que pagamos im-
puestos. ¿Usted considera que pagar impuestos es una 
imposición? Bueno, visto desde un punto de vista legal, 
sí; pero hay que pagarlos. ¿O usted, si se siente oprimi-
do, dice: «No, yo no pago los impuestos»? No, oiga, ese 
es el pacto fiscal entre ciudadanos y estado, ¿no? 

Por tanto, yo creo que este documento atenta contra la 
esencia de la democracia, contra la esencia del estado 
de derecho, contra la más mínima clase de derecho, de 
primero de derecho, que yo creo que todos sería bueno 
que, sean o no licenciados, para gobernar, por lo me-
nos, un mínimo lo conociéramos. Y, desde luego, este 
documento que han presentado..., el preámbulo, como 
ciencia ficción e historia ficción, es entretenido; des-
de luego, de veraz tiene poco. La parte jurídica, pues, 
es bastante lamentable. Y, desde luego, políticamente 
esto es insostenible.

Por tanto, nosotros, a diferencia de otros partidos, 
pues, es verdad, no hemos presentado ningún docu-
mento. ¿Por qué? Porque queremos empezar la legisla-
tura del Parlamento autonómico de Cataluña. Cuando 
ustedes quieran que empiece nos avisen, porque esto 
no es empezar la legislatura, esto es un teatro. Esto no 
es empezar la legislatura del Parlamento autonómico de 
Cataluña, esto es hacer teatro utilizando una institu-
ción del Estado. Esto que ustedes ven aquí, este Par-
lamento, es una institución del Estado, de un estado 
de derecho, y esto es parte del Estado. Por tanto, aquí 
hacemos política con las competencias que tenemos, 
no para hacer declaraciones y utilitzar una sede tan 
importante como esta para menospreciarla haciendo 
declaraciones como esta. 

Por tanto, si ustedes quieren hacer assemblees nacio-
nals, fiestas en el Sant Jordi, fines de semana de cos-
tellada i referéndums, háganlos; pero no utilicen esta 
cámara, por favor, que es de todos y que, además, es 
de España y del estado de derecho que nos representa.
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Por tanto, nosotros no participamos de esto; es decir, 
no hemos presentado enmienda porque no cabe. ¿Qué 
enmienda vas a presentar a un documento que está 
fuera del estado de derecho? Ninguna. Simplemente, 
pues, no cabe, no procede, como ustedes lo quieran 
decir.

Miren, nosotros consideramos desde Ciutadans, como 
les decía, que este derecho a decidir, este falso de-
recho a decidir, no existe. Por tanto, aquí de lo que 
hay que hablar es de legalidad. Si ustedes quieren, en 
 este estado de derecho, presentar una propuesta en las 
Cortes, pueden hacerlo.

Y les recordaba antes lo de los partidos separatistas 
en las cortes. En otras cámaras, como ustedes saben, 
como bien recordó el señor Mas hace poco, refiriéndo-
se a Ciutadans –cosa que ya no le valdría en este ca-
so–, hay países federales donde en las cortes no están 
representados los partidos locales, o los partidos que 
no tienen representación nacional. Y en España fíjen-
se qué antidemocráticos, opresores y antidemócratas 
son, que los partidos separatistas tienen portavocía, 
voz y comisión de exteriores y representación. ¡Vaya, 
qué país antidemocrático más raro! Es un poco extra-
ño, porque fíjense que ustedes pueden ir y, encima, 
dar lecciones: «Que este artículo de la Constitución no 
vale, porque yo no estaba, que esto no se ha tenido en 
cuenta...» Oiga, es la democracia, las reglas de la de-
mocracia. Ustedes, Convergència, representan un 
4 por ciento de la población nacional; Esquerra, pues, 
debe representar un 1 o un 2..., bueno, pues, muy res-
petable, igual de respetable que los que estamos aquí. 
Pero en las Cortes ustedes pueden debatir esto. ¿Que 
no les gusta el resultado cuando pierden? Pues les de-
be pasar algo parecido a cuando Ciutadans pierde aquí 
las votaciones, que nos aguantamos y trabajamos pa-
ra conseguir más apoyos. Por cierto, más apoyos que 
conseguimos siendo nítidos y claros y explicando a 
los ciudadanos que no participamos de todo esto.

Por otro lado, yo creo que estamos ante un momento 
histórico, ciertamente. Se habla a veces de esa pala-
bra, «histórica», y yo creo que lo estamos, sin duda, 
yo creo que estamos ante una oportunidad. Aquí an-
tes alguien, gente hablaba, legítimamente, decía que 
era un día triste; para mí no es un día triste, para Ciu-
tadans no es un día triste. Hoy se constata, primero, 
se constata que los partidos que quieren separar a Ca-
taluña del conjunto de España pierden fuerza en es-
te Parlamento, respecto de otras operaciones que han 
hecho ustedes para llegar hasta aquí. Segundo, hoy 
los ciudadanos tienen que saber que hay alternativa 
y que tarde o temprano en Cataluña habrá un gobierno 
que respete la Constitución, las leyes, el Estatut de Ca-
taluña y la convivencia; le aseguro que ese gobierno lle-
gará, y hay que decir a los ciudadanos catalanes que 
llegará un gobierno que no tenga como principal obje-
tivo saltarse la ley, llegará. Y a los conciudadanos de 
Cataluña me quiero dirigir, no solo a los 300.000 vo-
tantes de Ciutadans, a todos. Los que teman que esto 
que se está produciendo es perjudicial para la econo-
mía catalana, para los puestos de trabajo, para nuestra 
estabilidad política, los que temen esto como tememos 
otros, vamos a aunar fuerzas para que aquí haya un 

gobierno que no tenga que ver cómo el primer debate 
es para separar a Cataluña del resto de España. Vamos 
a sumar fuerzas. 

Y en ese sentido yo también me congratulo, sincera-
mente, de que hoy, votando en contra de esto, no se 
quede solo Ciutadans, como otras veces, me congra-
tulo. Pero me congratulo también porque se rompe 
una etapa, hasta la fecha, que habíamos denunciado. 
El pacto PSC-tripartito y el pacto CiU-PP hasta la fe-
cha se han demostrado un fracaso, un fracaso para de-
fender el Estatuto, la Constitución y la convivencia en 
Cataluña. Darle al nacionalismo y al independentismo 
todo lo que quiera a cambio de pactos, como ha hecho 
el PP o el PSC hasta la fecha, ha sido un fracaso. 
Y aquí estamos.

Por tanto, ¿cuál es la buena noticia? Que PP, PSC y 
Ciutadans hoy, que lo ha defendido estos seis años, so-
mos más que los tres diputados que había de Ciuta-
dans cuando CiU y PP gobernaban juntos, o el PSC 
y el señor Montilla aprobaban leyes con el señor Ca-
rod-Rovira. Eso ha cambiado, y el efecto Ciutadans 
también se nota. Y en eso, sin muchos aspavientos, 
déjenme que les diga que nos satisface, a los nueve di-
putados de Ciutadans, poder estar liderando también 
sin complejos, políticamente, jurídicamente, una opo-
sición y una alternativa a lo que hoy tenemos de go-
bierno, el comité de operaciones Artur Mas - Junque-
ras. Ese es también un logro de nuestro partido. Ser 
libres, no venderse, tener una opinión y no tener com-
plejos, trabajar por una alternativa, también da frutos 
–también da frutos–; no, a veces, solo pactar, para lue-
go acabar pidiendo la hora.

Y, por tanto, nosotros, en ese sentido, nos congratula-
mos de que..., bueno, ya veremos lo que vota finalmen-
te el PSC en bloque; pero, en cualquier caso, señor 
Navarro, bienvenido –bienvenido. Ya sé que le inco-
moda que yo le diga «bienvenido», pero, bueno, yo le 
doy la bienvenida, porque es bueno –es bueno– que el 
PSC, que es un partido que aunque haya perdido fuer-
za electoral es importante en Cataluña, pues, también 
esté al lado de los que defendemos la convivencia y la 
unión.

Y también me congratulo de que el PP, pues, aunque 
es porque CiU no quiere, pero, bueno, bienvenido sea 
a la ruptura, aunque CiU no quiera gobernar con us-
tedes ahora, pero yo prefiero ver a la señora Sánchez-
Camacho estar al lado de Ciutadans, que no estar con 
CiU. Señora Camacho, se lo digo sinceramente, me 
parece bien; y el señor Navarro, también.

Hoy también ustedes, señor Mas, están trazando una 
línea y haciendo bandos, cosa que no es buena. Por 
tanto, para romper los bandos habrá que construir go-
biernos que tengan mayorías, que piensen en todos los 
catalanes y no solo en los independentistas.

Por otro lado, nos parece fundamental dejar claro que 
nosotros hoy vamos a votar «sí», vamos a votar «sí» al 
estado de derecho, «sí» a la democracia, «sí» al Esta-
tut de Cataluña, «sí» a la Constitución, «sí» a la convi-
vencia, «sí» a la unión de todos los ciudadanos espa-
ñoles, «sí» a la regeneración pública y democrática de 
España. Ese sí, hoy, aquí, se traduce en un no, porque, 
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evidentemente, ese documento va en contra de todo 
esto que he dicho y enumerado. Hoy votamos que sí 
a todo eso, y, por tanto, no queda otra que votar que 
no a este reto, a este desafío que ustedes presentan 
hoy aquí.

Y eso significa también que hay que ser positivos; yo 
creo que hay que tener esperanza también de que las 
cosas se pueden cambiar. Hace falta una transición co-
mo la que hubo en su día, que tuvo grandes logros: 
autogobiernos, democracia, libertades, bienestar..., 
pero eso ya empieza a agotarse. Fine una etapa en Es-
paña, la etapa del «todo atado y bien atado», que tu-
vo sus logros en la transición, pero que hoy, para toda 
una generación de demócratas, hay cosas que hay que 
cambiar. Y la transición ciudadana hay que hacerla. 
Y la mejor manera de combatir al separatismo, polí-
ticamente hablando, es transformando España, trans-
formando Cataluña y pensando en los ciudadanos, 
y no en los territorios.

Nosotros queremos la España de los ciudadanos, no 
queremos la España que nos han planteado histórica-
mente, de rojos contra azules y de azules contra rojos. 
No queremos tampoco la España de las tribus, de Vi-
llarriba contra Villabajo, a boina o a barretina, nos es 
igual; no queremos esa Cataluña ni esa España en su 
conjunto. Queremos una España de ciudadanía, mo-
derna, plural, pero cohesionada, como las mejores na-
ciones del mundo. Nosotros no nos reflejamos en el 
Kosovo, como algunos de ustedes. A mí me gustan 
cosas que pasan en Estados Unidos, algunas en Fran-
cia, otras en Alemania..., en fin, cosas..., las buenas; de 
malas, lógicamente, pues, también nosotros tenemos 
muchas y hay que cambiarlas. 

Pero, oiga, la pregunta es: cuando a ustedes no les 
gusta cómo funciona Cataluña, ¿alguien ha pensado 
en romper Cataluña en las cuatro provincias y pedir 
la secesión?, ¿o trabajan ustedes cada día, como noso-
tros, para mejorar Cataluña? Yo trabajo cada día con 
mis compañeros para mejorar Cataluña; pues lo mis-
mo con el conjunto de España. A mí de España, como 
está hoy, como a muchos españoles, pues, hay cosas 
que no nos gustan; pero ¿qué hacemos, romper nuestro 
país o arreglarlo? Nosotros hemos decidido arreglarlo. 
Y algunos dirán: «¡Qué utópico, quieren ustedes arre-
glar España!» Hombre, pues anda, anda que la declara-
ción esta que han presentado, llevarla a la ONU, a la 
Unión Europea y venderla, esto es superrealista...

La presidenta

Senyor diputat, ha d’anar acabant, eh?

Albert Rivera Díaz

Por tanto... –vaig acabant, senyora presidenta–, noso-
tros sí que creemos que se pueden cambiar las cosas, 
no desde el sistema de partidos actual seguramente, no 
desde esta ley electoral, no desde la corrupción que 
azota a las instituciones, sí reformando este país.

Nosotros, por tanto, hoy votamos que sí a todo eso, vo-
tamos que no a este documento, y sobre todo les pedi-
mos que cuando empiece la legislatura, por favor, nos 

avisen. Tenemos muchas ganas de trabajar por una ley 
electoral entre todos, por un pacto por la transparen-
cia y contra la corrupción, tenemos muchas ganas de 
reformar las instituciones y las administraciones pú-
blicas, muchas ganas de llegar a una acuerdo para re-
activar la economía, también con el Gobierno, ¡ojalá!, 
también. Pero mientras no podemos esperar, vamos 
trabajando. Ustedes sigan debatiendo documentos co-
mo este; nosotros, lógicamente, nos opondremos, pero 
iremos trabajando para configurar una alternativa de 
gobierno creíble, real, en Cataluña, pensando en toda 
España y estando dentro de la Unión Europea.

La presidenta

Senyor diputat...

Albert Rivera Díaz

Sí, acabo, presidenta. Mirin... (l’orador mostra un ad-
hesiu), aquest símbol és el símbol que Ciutadans va 
fer servir en aquesta campanya electoral i que seguim 
fent servir, que representa el marc de convivència, 
l’únic marc legal que tenim, l’únic, i, a més a més, el 
que molta gent vol, pensa i sent a Catalunya, al con-
junt d’Espanya. Això, que és sumar, això, que és unir 
i no separar, això, que és posar el millor de cadascú, 
des de Catalunya, pensant en tot Espanya i en la Unió 
Europea, jo vull que sigui el futur dels meus fills, 
dels meus companys, dels meus veïns, dels que pen - 
sen com jo, senyor Mas, i dels que, com vostè, no  pen sen 
com jo. Jo, de veritat, vull una Catalunya de tots, on 
puguem conviure, on trobem els punts comuns entre 
tots, i no el que ens divideix. Aquest camí que agafen 
vostès ara no té sortida, com li hem dit, no té sortida, 
i la sortida és molt dolenta i molt, molt preocupant per 
a la ciutadania de Catalunya.

Per tant, nosaltres..., i acabaré, justament, repetint allò 
que direm cada vegada que vostès portin un document 
d’aquests; els ho recordo una nova vegada: Catalunya 
és la meva terra, Espanya és el meu país i Europa és el 
nostre futur, i, hi afegim, ho seguirà sent.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Gràcies.

Proposta de resolució
de declaració de sobirania del poble català 
(tram. 250-00058/10)

Té la paraula, a continuació, el senyor Quim Arrufat 
per presentar la proposta de resolució del Grup Mixt 
i per posicionar-se sobre la resta d’iniciatives.

Quim Arrufat Ibáñez

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tothom, salut i 
bona tarda. El principal mandat, àmpliament majo-
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ritari i, per tant, ineludible, de les darreres eleccions 
autonòmiques és la convocatòria d’una consulta vin-
culant sobre la independència de Catalunya. La CUP 
entén que això hauria de ser la primera decisió del 
Parlament sorgit d’aquelles eleccions, la més impor-
tant i transcendent que segurament haurà pres mai 
aquest Parlament, fins ara autonòmic. No fer-ho, no 
convocar la consulta seria un frau democràtic i, segu-
rament, el major després de la Transició. Per això la 
CUP celebra i avala la proclamació que avui fa aques-
ta cambra, per fi, i finalment, el poble de Catalunya és 
subjecte polític i jurídic sobirà, ho ha estat, ho va ser, 
ho és i ho serà.

Estem davant d’un procés de canvi polític històric, 
mogut per una mobilització ciutadana sense prece-
dents. Però no volem que la il·lusió, la lògica il·lusió po-
pular davant d’aquest moment històric, ens faci per-
dre de vista els necessaris resultats concrets que les 
classes populars catalanes, la immensa majoria social 
d’aquest país, n’hem de poder extreure i guanyar per 
al futur immediat i per a la posteritat. Trenta, setan-
ta, 2010: sempre que el país ha encarat processos his-
tòrics de canvi cap a la llibertat ha estat gràcies a la 
mobilització i organització de la societat i les seves 
classes populars; als anys trenta, com als anys setanta, 
com avui.

La construcció de la República Catalana, en el marc 
de la Segona República espanyola i l’anomenada «Tran-
si ció democràtica», altrament coneguda com a «sego-
na restauració borbònica», són probablement les dues 
grans esperances de canvi polític que ha viscut el nos-
tre poble darrerament. La primera esperança fou escla-
fada directament per les armes; la segona, en el fons, 
va ser guanyada per les forces d’ordre i venuda per la 
traïció dels líders, com deixà escrit Lluís Maria Xiri-
nacs. Partits que cridaven, abrandats, uns principis, 
els de l’Assemblea de Catalunya, i que, arribada l’ho-
ra de la cintura política, s’havia mogut tot perquè res 
en substància no es mogués: mateixos negocis, matei-
xa oligarquia, mateixa imposició antidemocràtica so-
bre els catalans i les catalanes, mateixa destrucció del 
territori, mateixes impunitats. És el que té posar les ne-
gociacions de despatx per sobre i per davant de la vo-
luntat popular, de la lliure determinació del poble, que 
probablement ens hauria dut a un altre escenari, no a 
una reforma del règim feixista espanyol, el règim polí-
tic i l’econòmic.

Llavors es deia: «L’avió s’enlaira, i no us podeu que-
dar a terra. Qui no hi pugi no serà comptat a taula.» 
A la memòria nostra, en aquell múscul indispensable 
que procurem exercitar cada dia, hi ha setembre del 77 
–setembre del 77– i setembre del 2012. 

Amb la lliçó històrica apresa, la CUP avisa que no 
avalarà cegament un procés que no garanteixi en dar-
rer terme la plena sobirania per al poble català, i ai-
xò és el retorn del poder polític i econòmic al legítim 
propietari d’aquest país, que és el poble, per sobre de 
l’Estat espanyol, per sobre dels mercats. I ara per ara 
tenim, com a mínim, dubtes raonables, per com s’es-
tan fent les coses i per com es pretenen fer d’ara enda-
vant, que aquest procés tingui les garanties suficients 
per dur-nos-hi. 

Les passades eleccions van donar una majoria absolu-
ta al dret de decidir, per sobre de qualsevol altra con-
sideració. En altres termes, la majoria social de Cata-
lunya vol i dol per la celebració d’una vegada per totes 
d’una consulta vinculant sobre la independència de 
Catalunya. 

Fruit d’aquesta interpretació, però també de la neces-
sitat paral·lela de formar govern, els dos partits amb 
més vots i escons, amb tota la legitimitat del món, han 
conformat un pacte d’estabilitat parlamentària que té 
dues parts fonamentals: l’una és donar estabilitat i le-
gitimitat al Govern, i l’altra és pactar una estratègia 
determinada per organitzar la consulta a l’empara 
d’algú. 

La CUP discrepa d’aquesta estratègia, que està peri-
llosament ubicada en un pacte de govern concret i que 
respon a un acord a dues bandes en exclusiva: Conver-
gència i Esquerra Republicana. 

La CUP entén que abans de qualsevol negociació amb 
l’Estat o amb la Unió Europea hi ha la voluntat po-
pular del nostre poble, la qual hauria de ser tinguda 
per sobirana sense prèvies condicions, sense negocia-
cions a porta tancada, i vàlida per a tots els afers que 
regeixen la vida comuna i pública de la gent. Primer es 
convoca, i amb aquesta convocatòria després s’anun-
cia a la comunitat internacional que, a l’empara que 
la Declaració universal dels drets humans i del Pac-
te internacional dels drets civils i polítics, té el deure 
d’adaptar el mapa polític del nostre país a la voluntat 
democràtica del poble català, segons els resultats de la 
mateixa consulta.

Tanmateix, la CUP no veu clara l’aposta per aconse-
guir el permís per a la independència de la mà d’ins-
tàncies europees, ara per ara instruments al servei del 
mandat dels mercats financers. La CUP entén la inde-
pendència nacional com l’instrument d’accés a la sobi-
rania popular dels i les catalanes, sobirania que ens ha 
de permetre autogovernar-nos democràticament en els 
afers socials, culturals i econòmics que decidim sobi-
ranament. 

La CUP - Alternativa d’Esquerres celebra la determi-
nació amb què especialment Convergència i Unió però 
també altres forces com Iniciativa o altres forces fo-
ra del nacionalisme estricte defensen d’una vegada per 
totes la necessitat de celebrar una consulta vinculant; 
els saludem i els felicitem pels avenços fets, malgrat 
que proposin passar per un procés previ que pot can-
sar el poble de forma innecessària mentre se li apli-
quen retallades en part fruit de la submissió a Espanya 
i als mercats. 

Nosaltres pensem que tenim el deure d’aprofundir en 
la lluita per la sobirania popular dels i les catalanes, 
i fer de la independència l’eina per a la construcció 
d’una república basada en l’obediència al poble i no 
als mercats, al poble i no a «la Caixa».

L’esquerra independentista ha estat motor d’indepen-
dentisme al llarg dels darrers trenta anys, sovint en so-
litari, i mai ni cedint ni desesperant, i ha contribuït 
de forma decisiva a socialitzar aquest objectiu polític 
entre les classes populars i les esquerres d’aquest país. 
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Des d’aquesta legitimitat, i plenament conscients de la 
importància clau de les passes que a partir d’ara s’em-
prenguin des d’aquest Parlament, la CUP - Alternativa 
d’Esquerres analitza críticament el conjunt del procés 
pactat entre Convergència i Esquerra, que avui enge-
ga el primer pas amb la declaració de sobirania. Per 
tant, més enllà de l’articulat concret de la declaració, 
que no fa sinó recollir els principis d’aquest procés que 
ara s’engega, la CUP - Alternativa d’Esquerres vol po-
sicionar-se davant d’una estratègia pactada d’entra-
da a dues bandes, d’un full de ruta concret que ja es-
tà establert, a través de qüestionar-ne el procediment 
amb què ha començat i posant l’alerta sobretot en tres 
riscos, tres perills, que creiem que l’actual estratègia 
pactada entre Convergència i Esquerra entranya.

Deia que hi ha, primer de tot, una qüestió de procedi-
ment, que no és la més important, però no deixa de ser 
important; és que ningú ha explicat a la Candidatura 
d’Unitat Popular –ja no ha buscat el seu suport a es-
mena, i no sé a la resta de grups– l’estratègia concreta, 
del principi al final, per arribar a la consulta. Ens pre-
ocupa un cert autisme de plantejar una estratègia de-
terminada molt concreta, basada en una argumentació 
jurídica molt determinada i donant per fet que ens hi 
sumarem acríticament. 

Primera alerta: vincular el Govern i la consulta pot 
fer identificar la independència justament amb un 
programa de govern determinat, que està fent una 
aposta de privatitzacions i retallades determinades, i, 
per tant, que arribem a la consulta amb unes majori-
es socials favorables a la independència molt febles, 
amb el risc, a més a més, de no guanyar-se, aquesta 
consulta, o, directament, vista la feblesa de les forces 
amb què s’hi ha arribat, convertir-se en un nou intent 
de pacte fiscal.

Segona alerta: el procés comença amb renúncies; en 
concret, amb dues, que per a l’esquerra independen-
tista són greus i que a més no entenem perquè es fan 
d’entrada. S’ha renunciat a ni tan sols anomenar el 
marc complet de la nació catalana, els Països Cata-
lans. Per tant, ens retallem a nosaltres mateixos, d’en-
trada, la nació; no s’ha volgut ni incloure com a tal en 
el preàmbul, que era el que la CUP posava sobre la 
taula. I renúncia a fer prevaldre la voluntat popular so-
bre les negociacions, condicionant la celebració de la 
consulta al fet que algú ens la deixi fer.

Tercera alerta: la declaració i l’estratègia conseqüent 
plantegen, ho entenem nosaltres, que l’Estat espanyol 
dirà que no a la consulta, d’acord, i que el marc on ne-
gociar la seva celebració és la Unió Europea, amb qui 
es confia plenament. Bé. Doncs, nosaltres no hi confi-
em plenament, en la Unió Europea, ni tan sols en els 
estats concrets que en formen part, perquè acceptin la 
consulta sense pressió política i popular. 

Però, a més, tenim un dubte raonable i que voldrem 
que se’ns expliqui i en voldrem estar informats, i que 
analitzarem també críticament depèn de com vagi. 
A canvi de què ens concediran la consulta? Qui ens 
la concedirà? Amb quins límits? I, finalment –i, final-
ment–, quina sobirania ens quedarà?

En aquest sentit, la frase de l’articulat de la declara-
ció que subscriu els valors fonamentals de la Unió Eu-
ropea no és casual, ja que és la sentència literal que 
la Unió Europea exigeix als estats que en vulguin ser 
membres, «adherir els seus valors fonamentals», que 
comencen pel respecte a les quatre famoses llibertats: 
llibertat de circulació de persones, de circulació de ca-
pitals, de circulació de serveis i de circulació de mer-
caderies. 

En aquest sentit, volem tenir garanties i volem garan-
tir també –és important– que el que se sotmetrà a 
votació en el referèndum serà el sí o no a la plena so-
birania de Catalunya i que aquesta nova sobirania, a 
materialitzar en un estat independent, ha de permetre 
la realització no del nostre en concret sinó de tots els 
projectes polítics i econòmics que el poble català deci-
deixi, i no només un de determinat, que és el marc de 
llibertat que dóna avui la Unió Europea. 

L’esquerra independentista no donarà xecs en blanc a 
qualsevol procés si no té garanties clares i públiques 
sobre les qüestions esmentades. L’esquerra indepen-
dentista està compromesa amb la lluita per l’allibera-
ment nacional perquè creu que la independència na-
cional és l’instrument més poderós i l’únic que tenim 
els i les catalanes per accedir a la sobirania popular, 
que és el retorn del poder polític i econòmic al seu 
únic propietari, el poble català. Necessitem la inde-
pendència perquè comencin a canviar coses; no la 
independència perquè res no canviï. 

Avui la CUP - Alternativa d’Esquerres emetrà tres 
vots pel sí a la declaració que presenta la mateixa 
Candidatura d’Unitat Popular per la sobirania del po-
ble català i farà un sí crític a la declaració que pre-
senten conjuntament Convergència i Unió, Esquerra i 
Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida Alternativa; 
un sí, un dels vots, serà a la sobirania, al dret del poble 
català a decidir lliurament el seu futur, i les dues abs-
tencions a com s’està fent, liderant i plantejant aquest 
procés ara, en aquest principi.

En aquest sentit, i en conclusió, demandes. Feu trans-
parent el procés, no per nosaltres, no per la Candida-
tura d’Unitat Popular, pel conjunt de la població, per 
la confiança que s’hi ha de generar, feu transparent el 
procés. Expliqueu què hi ha de negociat fins ara i què 
no. Digueu quin és el full de ruta concret, quines hi-
poteques té o pot arribar a tenir, i quines no. No bus-
queu, sobretot, fer un bloc de suport al Govern, no 
bus  queu en l’esquerra independentista el «tots amb el 
president». La CUP serà al carrer i a les lluites socials 
defensant a peu de retallada la necessitat que tenim 
les classes populars catalanes de guanyar la indepen-
dència, de guanyar la sobirania, perquè anem a gua-
nyar-la. I pensem que és així com podem sumar més 
i guanyar-la més. Us demanem sobretot garanties. I si-
gueu fidels, no falleu al propòsit últim, que hauria de 
ser el primer i malauradament no és el primer, de con-
vocar el poble sobirà de Catalunya a una consulta, a 
un referèndum vinculant per determinar lliurament el 
nostre futur polític col·lectiu com a poble. Comencem 
a tenir presa. O ara o mai.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Té la paraula, a continuació, l’il·lustre senyor Oriol 
Pujol per presentar la proposta de resolució i posici-
onar-se sobre la resta d’iniciatives, en nom del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Oriol Pujol i Ferrusola

Bona tarda a tothom. Presidenta, molt honorable pre-
sident, membres del Govern, diputats i diputades, des 
de Convergència i Unió fem una intervenció defensant 
aquesta declaració que hem pogut presentar conjunta-
ment amb Esquerra Republicana i amb Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, amb 
l’avinentesa que amb aquests dos grups mateixos mol-
tes coses ens diferencien i ens distancien, i que, d’en-
trada, probablement molta de l’explicació que jo pugui 
fer podria ser redundant a la que han fet ells mateixos 
defensant, precisament, aquesta declaració.

Enteníem la solemnitat del moment, la solemnitat de 
la declaració, el fet d’estar fent una mica d’història. 
Alguns ho consideraven molt en negatiu, d’altres en 
positiu. I en la mesura que jo i la gent de Convergència 
i Unió pensem que això és així defugirem..., defugi-
ré, de veritat, ho faré, defugiré el joc de provocacions 
que poc o molt s’ha produït. Perquè hi ha hagut un joc 
de provocacions. Hi han tres partits..., m’atreviria a dir 
que, fins i tot, encara que sigui amb aquesta afirmació 
crítica, però també la mateixa CUP, quatre formacions 
polítiques, que com a mínim s’han trobat en un lloc, i 
els altres bàsicament s’han trobat a anar contra això. 
S’han trobat a anar contra això. No hi ha res més que 
els uneixi. S’han trobat a anar contra això. 

Jo intentaré, de veritat..., i defugiré les provocacions 
de si algú va arrossegat o no va arrossegat; de si tenim 
o no tenim dos dits de front, francament; sobre si el 
president és un covard o no és un covard; de si s’ama-
ga en el fons una certa intenció política, sempre dis-
fressada sota conceptes jurídics, amb una gran capa-
citat d’oratòria, això sí, una gran capacitat d’oratòria, 
però que en el fons no és res més que una provocació. 
Defugiré també de si això és o no un cachondeo o un 
teatre. Suposo que és prou evident que les paraules so-
bren, no? 

Perquè certament som del parer, des de Convergència 
i Unió, que estem escrivint història. I això no és un de-
liri de Convergència i Unió, o d’Esquerra Republica-
na, o d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i menys del president Mas. 

Estem escrivint la història i m’agradaria començar 
amb la consciència d’un punt d’emoció que té això, un 
punt d’emoció del que estem fent, i conscients fins i 
tot de la transcendència que té. I, si em permeten, in-
clús les primeres paraules serien, perquè precisament 
no és una dèria d’uns quants, pocs, el reconeixement a 
tantes i tantes, a milers i milers, a milions de persones 
i de generacions que abans de nosaltres senzillament 
s’han mantingut sempre fidels al servei d’aquest poble. 
Milions de persones s’han mantingut fidels al servei 
d’aquest poble. I gràcies al seu compromís, amb molts 
sacrificis, moltes renúncies –els sona, això?–, i sovint 

víctimes de moltes repressions, presó o inclús vida, 
ens han deixat un pòsit, ens han deixat una solidesa 
com a nació que justament és la que ens ha permès 
avui arribar aquí i fer el pas que anem a fer. 

I dic que ho dic amb emoció perquè estic segur que 
cada un de vostès –estic segur que cada un de vostès– 
tenen coneixement, tenen gent de referència, probable-
ment molt, molt, molt anònima, segurament, eh?, però 
gent de referència de cada un de vostès que haurien 
donat tot el que tenien per estar avui aquí i començar 
a ser protagonistes d’un moment com el que vivim. 
Afirmo això per simplificar o per intentar evitar que 
se simplifiqui com si això fos una cosa d’uns quants, 
pocs, embogits. 

Un reconeixement també a milers i milers de persones 
que d’un temps cap aquí, i avui també –avui també–, 
s’estan mobilitzant des de molts àmbits de la societat 
civil, des de les entitats, des de la majoria també, des 
d’un punt de vista d’absolut anonimat, i que han aca-
bat creant una consciencia suficient i àmplia perquè 
avui s’iniciï aquest procés. A aquesta gent també els 
hem de donar les gràcies; als que ja no hi són i als que 
avui hi són, els hem de donar les gràcies, perquè ho 
han fet possible –ho han fet possible–, i, a més a més, 
ens donen forces per no defallir, malgrat que sabem 
i veiem –i suposo que ho continuarem veient– que el 
camí no serà gens fàcil.

Avui fem un acte de sobirania amb la declaració. I en el 
fons podem explicar una seqüència, una relació causa-
efecte molt evident, democràtica, purament democrà-
tica: eleccions, compromisos, resultat i un mandat. No 
ho poden defugir, això –no ho poden defugir. Hi ha 
un mandat en aquesta cambra; una cambra... –i això 
fins fa poc ho deien pràcticament totes les forces po-
lítiques–, una cambra aquesta, que representa la sobi-
rania del poble de Catalunya. I una cambra que repre-
senta la sobirania del poble de Catalunya ha de poder 
fer actes i declaracions de sobirania, o no? Ho diem 
des d’un punt de lògica evident. No entenem la resis-
tència a utilitzar aquest terme, sincerament. Perquè re-
sistir-se a utilitzar aquest terme i a reconèixer-ho és 
tant com negar aquella gent a què representem. I al-
gunes intervencions estan negant aquella gent que ha 
fet possible que molts de vostès siguin realment, avui, 
aquí presents. 

Una declaració política sobre quins han de ser els 
principis que han d’informar tot aquest procés que ini-
ciem, el de fer efectiu el dret de decidir del poble de 
Catalunya. No és una regulació jurídica; no s’hi en-
tretinguin. Això ja ho farem. No és ni tan sols ni un 
full de ruta ni una cartografia de les diferents passes. 
Això ja ho decidirem entre tots aquells que compartim 
que Catalunya ha de poder decidir el seu futur. Avui 
el que fem és declarar quins són els fonaments de tot 
aquest procés. I com més sòlids siguin aquests fona-
ments, més sòlides seran les parets mestres que hi po-
drem fer.

Una declaració, francament, que jo crec que demostra 
que el consens no està renyit amb ser clars. És una de-
claració clara i nítida –clara i nítida. Si haguéssim fet 
una declaració d’aquell tipus de «bé, tu ja m’entens, ja 
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podràs argumentar això així i això allà», estaríem..., 
en el fons hauríem..., eh?, que cada u pogués argumen-
tar en el concret o en el general allò que millor li con-
vingués, en el fons estaríem fallant als nostres ciuta-
dans. Perquè els nostres ciutadans, especialment en les 
últimes eleccions i en altres esdeveniments, s’han ma-
nifestat de forma molt clara, i ens obliguen a ser-ho. 

I és en aquesta claredat, i havent fet referència al mè-
rit de tantes i tantes generacions que ens han precedit, 
que probablement és bona la frase d’en Valentí Almi-
rall. En Valentí Almirall va dir fa anys: «Hem arri-
bat a un punt que és inútil que el catalanisme busqui 
 termes mitjans per acontentar tothom. Diluir i desca-
feïnar els conceptes mostraria la nostra debilitat, i ce-
diríem davant dels que ens volen absorbir.» 

Aquesta frase, de fa molts anys, de fa anys, ja, eh?, pe-
rò com sempre en aquests casos i en la relació i en la 
dinàmica que Catalunya té en relació amb l’Estat, és 
sempre d’absoluta –d’absoluta– actualitat –d’absoluta 
actualitat. I potser precisament perquè continuen sent 
d’absoluta actualitat, potser precisament per això, hem 
arribat fins aquí i som on som ara.

A nosaltres, ens sap greu que alguns hagin volgut 
concedir-li a aquesta declaració política de principis 
una consideració de text jurídic, de full de ruta, per, 
finalment, acabar trobant l’excusa per no ser-hi. Ens 
sap greu, perquè tothom que està a favor i compromès 
amb el dret de decidir en aquesta declaració hi té ca-
buda. I qui vulgui ser-hi, en el camí del dret de deci-
dir, hi pot ser. Fins i tot hem de poder dir que podem 
estar d’acord a decidir que es volen camins diferents. 
S’ha dit fa un moment: si es vol el federalisme, prè-
viament s’ha de voler el dret a decidir; si és vol el fe-
deralisme, fins i tot prèviament s’ha de voler el dret 
a decidir. 

Però aquesta... –no s’equivoquin vostès, i la resta que 
voten que no a aquesta proposta que els fan Conver-
gència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa–, 
aquesta no és una declaració a favor de l’estat propi. 
Aquesta no és una declaració a favor de la independèn-
cia. Aquesta no és una declaració a favor del federalis-
me, ni del pacte fiscal. Aquesta és una declaració que 
radica a favor de la democràcia. I la democràcia radica 
sobre la gent i sobre el dret de decidir que té la gent so-
bre el seu futur col·lectiu. És aquesta, la declaració. No 
hi vegin més coses, perquè no hi són. No hi vegin més 
coses, de veritat els ho dic, perquè no hi són. 

Podria furgar molt més en aquestes contradiccions, 
però, de veritat, no hi furgaré més, perquè es fa molt 
evident i no cal donar-hi més voltes. Davant l’evidèn-
cia que forces polítiques ben dispars ens hem posat 
d’acord, és sorprenent que alguna no hi sigui quan re-
sulta que s’havia compromès amb el dret de decidir 
–senyor Navarro. Probablement és ben bé perquè se 
n’autoexclou. O bé –o bé– perquè té altres servituds 
que no vol explicar.

Però no hi vull furgar, perquè sobretot..., no furgar-hi, 
els ho dic, perquè no és, i ho he dit al principi, no és 
el moment dels retrets. És un dia que hauria d’anar re-
vestit..., més, probablement, del que estic sent capaç 

de fer jo mateix, en sóc conscient, però hauria d’anar 
revestit de molta més solemnitat, de més solemnitat, 
perquè el que anem a iniciar és gros, és important, és 
molt determinant en l’horitzó polític i històric del nos-
tre país, és molt important.

També em pertoca, però, dir, com ho han dit la resta 
de grups amb què presentem la declaració, que nosal-
tres no acceptem les esmenes dels altres grups. Però 
no voldria que en la no-acceptació de les esmenes..., 
perquè vostès saben que ho hem intentat tot, durant di-
es i dies, ho hem intentat tot. No voldria, però, que en 
la no-acceptació d’esmenes ningú entengués aquí una 
porta tancada. No hi ha una porta tancada; la porta els 
queda oberta. A tots vostès, a tots. Avui, si algú s’hi 
atreveix, per entendre’ns, eh?, i, si no, en endavant. La 
porta, de veritat els ho dic, queda oberta.

Deixin-me que els digui que no serà millor aquell que 
voti a favor del dret de decidir, eh?, no. Els que ho fa-
rem –els que ho farem–, els que votarem a favor de la 
declaració no serem millors. I no hi haurà, per tant, en 
aquesta opció que exercirem d’aquí a una estona, no hi 
haurà allò que a vegades, tan sovint, inclús se’ns ha re-
fregat, no hi haurà més autoritat moral. No hi haurà ni 
tan sols cap mena de superioritat moral envers els que 
no ho facin. El que sí que els puc dir, que els que fem 
això actuarem d’acord amb el deure democràtic que 
ens ha encomanat la ciutadania de Catalunya. Això sí 
que els ho puc assegurar.

Entrant ja molt de «refiló» en el contingut de la decla-
ració que vostès coneixen, considero que no és sobrer 
dedicar-se un moment al preàmbul, històric, que hi 
ha en la declaració. Perquè en el preàmbul queda clar 
que Catalunya, la seva realitat nacional no neix, no 
comença amb la Constitució del 1978, que tot sovint 
se’ns intenta fer entendre. La Generalitat de Catalunya 
no comença l’any 78. No és així –no és així. Catalu-
nya i les seves institucions d’autogovern, que vol dir la 
seva voluntat de decidir sobre allò que l’afecta, ve de 
molt i molt lluny. I mai hi hem renunciat.

Certament, a vegades, això ho hem perdut. I per ai-
xò va bé el preàmbul. Certament, a vegades, aquesta 
capa citat d’autogovern s’ha perdut. A vegades les ar-
mes s’han imposat damunt la paraula. A vegades la 
dictadura s’ha imposat damunt la democràcia. I, per 
què no dir-ho?, ara també, en els temps que vivim, eh?, 
també davant aquesta constant i premeditada voluntat 
de l’Estat i del Govern de l’Estat de portar l’autogo-
vern de Catalunya a la residualitat. S’està produint. 
I s’està produint a través de l’ofec econòmic, amb sub-
tilesa, si es vol, però a través de l’ofec econòmic, que 
acabarà esdevenint el gran mecanisme, sense massa 
normes i sense massa lleis, a través del qual el Govern 
de l’Estat reformarà el mapa polític i administratiu del 
conjunt de l’Estat.

I, davant d’això, que ha passat de vegades amb les ar-
mes o amb la dictadura, o davant d’aquest ofec econò-
mic, o davant d’aquells que ens volen residuals, resulta 
que el poble de Catalunya, com sempre, en comptes 
de caure en la resignació, reacciona. I ho fa de mane-
ra molt clara. I ho ha fet el dia 25 de novembre. I ho 
va fer de manera molt clara. I demana i reclama poder 
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parlar, poder parlar i poder ser consultat; reclama ai-
xò: un canvi clar d’escenari.

La declaració, més enllà del preàmbul, marca els prin-
cipis amb què ens volem comprometre per fer efectiu 
el dret de decidir que té el poble de Catalunya. Per tal 
que aquest procés tingui el reconeixement intern i ex-
tern –i extern– que ens cal, ens autoexigim, nosaltres 
mateixos, que se suporti sobre uns principis ben clars. 
No m’hi allargaré perquè els coneixen. 

Per la sobirania del poble de Catalunya... Alguns par-
len de la Constitució, però l’Estatut retallat, l’Estatut 
retallat i avui vigent, ja estableix que el poder de la 
Generalitat de Catalunya emana del poble de Catalu-
nya. I devem ser subjecte polític en tant que no tindrí-
em Estatut si el poble de Catalunya no l’hagués votat. 
Devem ser subjecte polític. La sobirania del poble de 
Catalunya, la legitimitat democràtica. Senzillament 
perquè la democràcia no pot fer por a ningú. No pot 
fer por a ningú! 

La transparència. La transparència, senzillament, per 
facilitar al conjunt de catalans que disposin de tota la 
informació per poder decidir lliurement. 

El diàleg. Per descomptat, el diàleg. Amb el Govern 
de l’Estat? I és clar que sí –i és clar que sí. I, si pot ser, 
amb les institucions europees i amb altres estaments. 
Diàleg i negociació, sí; submissió, no. Això la decla-
ració no ho diu. Diàleg i negociació, sí; submissió, no.

O un principi com el de la cohesió social; entenent un 
principi que com a mínim els partits que donem su-
port a aquesta declaració ho tenim molt clar, perquè 
considerem a més a més que el poble de Catalunya ens 
ho va fer saber molt clar. El que anem a fer té un sen-
tit. La cohesió social que anem a buscar té un sentit. 
La sobirania, el dret de decidir i la sobirania que vol 
exercir el poble de Catalunya és progrés! A veure si ho 
entenen aquells que hi estan en contra! La sobirania 
és progrés! I amb el progrés ens podem garantir una 
més forta cohesió social. Aquest també en forma part, 
és un dels principis sobre els quals volem bastir l’exer-
cici del dret de decidir.

Lògicament, l’europeisme. Jo crec que hi està tothom 
d’acord, perquè som Europa i volem seguir sent Europa. 

I la legalitat, que tant i tant en parlen, escolteu, escol-
tin, tots vostès –disculpin, ara, que els he tractat de 
tu–, apareix la proclama de forma molt explícita i molt 
concreta. Per tant, no pateixin –no pateixin. Poden fer 
els discursos que vulguin, però el que està escrit està 
escrit. I la política no es fa amb cent quaranta tuits ni 
amb discursos ni aquí ni al davant dels fòrums propis. 
No es fa així. No s’equivoquin. I, per tant, en la decla-
ració, tal com està escrit, la legalitat és un principi de 
què ens dotem com a mínim aquells que ho votarem. 
No sé els que no ho votaran quina intenció real tenen.

I, finalment, la participació. La participació és senzi-
llament per convertir els catalans en protagonistes, els 
catalans i les catalanes en protagonistes d’aquest dret 
a decidir. 

Aquests són els principis. Deixin-me dir-los que els 
que defensem aquesta declaració, els que estem defen-

sant el dret a decidir, del que estem parlant és de pre-
guntar, mentre que tots els que ens votaran en contra, 
en ple segle xxi, el que ens estan prohibint és pregun-
tar. És gros, eh? Però això és bastant així.

La presidenta

Senyor diputat...

Oriol Pujol i Ferrusola

Vaig acabant. Des de la meva posició estrictament de 
diputat, eh?, sense cap pretensió, deixin-me que els 
digui que, si alguna cosa pogués demanar, i si se’m 
permet, ho repeteixo, com a diputat, dirigint-me per 
un moment a tots aquells que des de l’Espanya demo-
cràtica ens vulguin escoltar, facin per una vegada el 
que de la nostra història comuna no s’espera: dialo-
guin i permetin que l’Espanya que definia Unamuno, 
i que va patir Unamuno, per entendre’ns, desaparegui 
per un moment i pugui aparèixer un estat modern, eu-
ropeu, que escolta les veus dels pobles, que discrepa, 
si cal, d’aquestes, però que, en definitiva, permet que la 
llibertat flueixi. Aquest és un prec molt humil, que 
probablement pot caure en un pou sec, però és un prec 
que m’atreveixo a fer.

I, per acabar, un plantejament que jo crec que repre-
senta tota la gent de Convergència i Unió, que em sen-
to molt propi, però que també sé que és de la gent de 
Convergència i Unió, d’Unió i de Convergència, i, 
m’atreveixo a dir, d’Esquerra Republicana, d’Iniciati-
va - Esquerra Unida i Alternativa: no és l’única, però 
una de les raons principals per les quals nosaltres fem 
política té a veure amb això que anem a fer avui, per-
què tenim la certesa que amb el que anem a fer avui 
podem millorar també la vida, la qualitat de vida de la 
gent. Anem a fer això –anem a fer això. I, per tant, en-
tendran el punt d’emoció, de transcendència, diguin el 
que vulguin, com vulguin, però el punt de fins a quin 
punt té sentit el fet que alguns de nosaltres ens dedi-
quem a la política. Aquest és un moment que en això 
té sentit.

I per això, per acabar, els diria: no hi ha causa més no-
ble que aquella que li arriba la seva hora. I avui aques-
ta causa no és altra que la llibertat dels catalans per 
poder decidir el seu futur.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyores i se-
nyors diputats.

(Aplaudiments. Oriol Junqueras i Vies demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyor Junqueras...?

Oriol Junqueras i Vies

Per al·lusions; breument.

La presidenta

Té trenta segons.
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Oriol Junqueras i Vies

Trenta segons. La senyora Sánchez-Camacho fa un 
moment ha dit que jo era lector de Locke, Montes-
quieu i Rousseau. No la desmentiré. Però, en tot cas, 
m’agradaria recordar-li un altre autor que em sembla 
que vostè sabrà apreciar, que és Voltaire. En una dis-
cussió, Voltaire va dir una frase famosa, que espero 
que vostè comparteixi. Va dir: «No estic d’acord amb 
allò que vostè em diu però faré tot el possible perquè 
vostè ho pugui dir.» 

Doncs, de la mateixa manera que jo faré tot el possible 
perquè vostè i tots els que volen votar que no puguin 
votar que no, m’agradaria que vostè fes tot el possible 
perquè jo i els que volem votar que sí puguem votar 
que sí.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez de-
mana per parlar.)

La presidenta

Senyora Sánchez-Camacho, té trenta segons.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Per al·lusions, senyora presidenta; molt breument. 
(Pausa.) Moltes gràcies.

Senyor Junqueras, jo li agraeixo els reconeixements, i 
podrem estar fent continuadament una anàlisi d’intel-
lectualitat aquí entre vostè i jo i altres més, però vull 
dir-li una cosa –vull dir-li una cosa–, senyor Junque-
ras: aquí, el que cal que vostè tingui present és el marc 
legal de què estem dotats, el marc legal que a vostè 
avui li dóna dret a votar el que ara votarà, i que hi 
votarà a favor, com vostè vol, i és la Constitució es-
panyola, que és la que li permet que vostè estigui avui 
aquí assegut, representi els seus votants i hi voti a fa-
vor. Si vol, la hi enviaré per Sant Jordi; a veure si se 
la llegeix.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Acabades les intervencions, passarem a la votació de 
les propostes de resolució.

En primer lloc, votarem la Proposta de resolució de 
declaració de sobirania del poble català, presentada 
pel Grup Mixt.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 3 vots a favor, 96 en contra i 
34 abstencions.

Passem, a continuació, a votar la Proposta de resolu-
ció sobre el dret a decidir i la reforma de la Consti-
tució, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 20 vots a favor, 100 en contra i 
12 abstencions.

Votarem, finalment, la Proposta de resolució d’apro-
vació de la declaració de sobirania i del dret a deci-
dir del poble de Catalunya, amb el text alternatiu subs-
crit pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

Se m’ha demanat la lectura de la part dispositiva 
d’aquesta declaració, i demano, en aquest sentit, a la 
vicepresidenta primera que hi doni lectura.

La vicepresidenta primera

«Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble 
de Catalunya

»D’acord amb la voluntat majoritària expressada de-
mocràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per 
fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis 
següents: 

»Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de 
legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà.

»Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del 
dret a decidir serà escrupolosament democràtic, ga-
rantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i el diàleg en 
el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pro-
nunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular, que en serà el garant fonamen-
tal del dret a decidir.

»Transparència. Es facilitaran totes les eines necessà-
ries perquè el conjunt de la població i la societat civil 
catalana tinguin tota la informació i el coneixement 
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui 
la seva participació en el procés.

»Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espa-
nyol, les institucions europees i el conjunt de la comu-
nitat internacional.

»Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i ter-
ritorial del país i la voluntat expressada en múltiples 
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalu-
nya com un sol poble.

»Europeisme. Es defensaran i promouran els princi-
pis fundacionals de la Unió Europea, particularment 
els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat en-
tre els diferents pobles d’Europa i l’aposta per al pro-
grés econòmic, social i cultural.

»Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents 
per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del 
dret a decidir.

»Paper principal del Parlament. El Parlament, en tant 
que la institució que representa el poble de Catalu-
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nya, té un paper principal en aquest procés, i, per tant, 
s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les di-
nàmiques de treball que garanteixin aquest principi.

»Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern 
de la Generalitat han de fer partícips actius en tot 
aquest procés el món local, i el màxim de forces polí-
tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals 
i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes 
que garanteixin aquest principi.

»El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de 
ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d’a-
quest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir 
del poble de Catalunya.

»Palau del Parlament, 22 de gener de 2013.»

La presidenta

Passem, doncs, a la votació d’aquesta proposta de re-
solució.

Comença la votació.

La Proposta de resolució d’aprovació de la declaració 
de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya 
ha quedat aprovada per 85 vots a favor, 41 en contra 
i 2 abstencions.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

Senyores diputades, senyors diputats, seguim la ses-
sió, si us plau.

Abans d’iniciar al punt cinquè de l’ordre del dia, sí 
que voldria anunciar als diputats i diputades per al seu 
bon govern, que se substanciarà aquest punt cinquè i 
continuarem demà a les deu del matí per acabar els 
dos decrets lleis. 

Decret
llei 5/2012, del 18 de desembre, 
de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (tram. 203-00001/10)

Per tant, ara farem el punt cinquè, que és el debat i 
votació sobre la validació o derogació del Decret llei 
5/2012, de 18 de desembre, de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit.

D’acord amb l’article 136.2 del Reglament, presenta 
el decret llei l’honorable senyor Andreu Mas-Colell, 
conseller d’Economia i Coneixement.

(Remor de veus. Pausa.)

Conseller, pot començar quan vulgui.

El conseller d’Economia i Coneixement 
(Andreu Mas-Colell)

Moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parla-
ment. Senyores i senyors diputats, tornem al dia a dia. 
Presento en aquesta sessió del Ple del Parlament, en 
nom del Govern, les raons per les quals ha estat adop-
tat el Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

La situació economicofinancera actual a Europa, al 
món, ha conduït a un escenari de dèficit públic sostin-
gut a molts països que cal reconduir. És per això que 
el Govern, en el nostre cas, el Govern de Catalunya, ha 
d’adoptar, en conseqüència, aquelles mesures necessà-
ries que tendeixen al reequilibri pressupostari, i, entre 
aquestes, naturalment, les que suposin un increment 
d’ingressos. Aquesta situació demana un gran esforç 
compartit, tant dels diferents components del sector 
públic com dels diferents components de la societat.

La Comissió Europea considera que el sector finan-
cer podria contribuir de manera més substancial a les 
finances públiques dels diferents països, i fins i tot 
d’Europa en el seu conjunt amb la introducció d’al-
guns nous tributs. Al marge de la negociació que, com 
poden veure a la premsa, es desenvolupa amb molta 
rapidesa en l’àmbit europeu de la que se’n diu «taxa 
Tobin», a les transaccions financeres, també fins a di-
nou països europeus han optat per introduir tributs ad-
dicionals aplicables a les entitats financeres. Una de 
les figures utilitzades ha estat, precisament, un grava-
men sobre el passiu de les entitats que, en particular, 
inclou els dipòsits bancaris.

En la mateixa línia d’adoptar nous impostos, seguida 
per altres països europeus, un dels instruments per fer 
arribar ingressos en el Tresor de la Generalitat és la 
figura dels tributs propis. Així, doncs, dins del marc 
competencial vigent, la Constitució espanyola esta-
bleix que les comunitats autònomes poden establir i 
exigir tributs i gaudeixen d’autonomia financera per 
acomplir i exercir les seves competències.

Per la seva part, l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
preveu que «la Generalitat té capacitat per a determi-
nar el volum i la composició dels seus ingressos en 
l’àmbit de les seves competències financeres, i per a 
fixar l’afectació dels seus recursos a les finalitats de 
despesa que decideixi lliurement». Tal com recull 
l’Estatut, «l’exercici de la capacitat normativa en l’àm-
bit tributari, per part de la Generalitat, es basa en els 
principis d’equitat i d’eficiència, i en la seva actuació 
tributària, la Generalitat promou la cohesió i el benes-
tar socials, el progrés econòmic i la sostenibilitat me-
diambiental».

Per tant, atesa la conjuntura econòmica i en exercici 
d’aquesta capacitat normativa, es crea l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, per al qual també 
es disposa dels títols competencials específics sobre la 
matèria: l’article 120 de l’Estatut, sobre caixes d’estal-
vis, i les competències, en l’article 126, sobre crèdit, 
banca, assegurances i mutualitats no integrades en el 
sistema de seguretat social.

La urgència d’aquest decret, la raó per la qual es va 
fer un decret llei, rau en el fet que es tracta d’un tribut 
de caràcter periòdic previst per gravar el saldo mitjà 
anual d’un exercici. I, per tant, la manca d’aprovació 
abans de final de desembre passat comprometria la se-
va aplicació durant tot l’exercici.

Per les raons d’urgència que els acabo d’exposar, el 
Govern va aprovar el Decret llei 5/2012, de 18 de de-
sembre. Ara bé, tenint en compte que l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya en el seu article 64.3 permet 
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la tramitació dels decrets lleis com a projectes de llei 
sotmetent-los a la voluntat d’aquesta cambra, ara ja 
constituïda, sotmetem a la voluntat d’aquesta cambra 
ara ja constituïda, la conveniència de tramitar aquest 
decret llei com a projecte de llei, tot mantenint l’espe-
rit inicial de la proposta.

L’impost que ara es crea té el seu precedent directe en 
el tribut que va aprovar la Comunitat Autònoma d’Ex-
tremadura en la seva Llei 14, del 2001, de 29 de no-
vembre, i que ha estat validada pel Tribunal Constitu-
cional en la recent sentència del 14 de novembre, amb 
referència al Recurs d’inconstitucionalitat 1894/2002. 

També Andalusia, Canàries i Astúries han aprovat un 
tribut propi que té com a fet imposable el dipòsit en 
entitats de crèdit. La Llei andalusa 11 del 2010, de 3 
de desembre; Llei canària 4 del 2012, de 25 de juny, i 
Llei asturiana 3 del 2012, de 28 de desembre.

Hi ha hagut una llei estatal, del 16 del 2012, de 27 de 
desembre –nou dies després del nostre decret llei, faig 
constar–, per la qual s’adopten diverses mesures tribu-
tàries dirigides a la consolidació de les finances pú-
bliques i a l’impuls de l’activitat econòmica. En el seu 
article 19 introdueix la creació de la figura de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit amb tipus 
de gravamen zero. L’aprovació d’aquest article, evi-
dentment, hem de suposar, té com a finalitat impedir 
l’aprovació de nous impostos econòmics i l’aplicació 
dels ja existents sobre la matèria. El resultat d’aquesta 
figura impositiva a tipus zero limita la facultat norma-
tiva de les comunitats autònomes per generar ingres-
sos tributaris i dificulta el compliment del seu objectiu 
de dèficit.

El Govern de l’Estat ha presentat un recurs d’institu-
cionalitat contra el Decret llei 5 del 2012, que ha es-
tat admès a tràmit pel Tribunal Constitucional, fet que 
deixa en suspens temporal l’aplicació d’aquest impost, 
mentre el tribunal no dicti sentència; veurem quina 
sentència dictarà el tribunal. Faig constar que el nos-
tre decret llei de 18 de desembre va seguir la disposi-
ció del Tribunal Constitucional que declarava la cons-
titucionalitat d’aquesta mesura a Extremadura i que el 
nostre decret llei té una data nou dies anteriors a la de 
la llei estatal.

En tot cas, ara entraré pròpiament en la descripció del 
Decret llei 5/2012, que consta de dotze articles, una 
disposició addicional i una disposició final. L’impost 
grava els dipòsits efectuats pels clients en les enti-
tats de crèdit, sempre que comportin el que se’n diu 
«obligació de restitució»; per entendre’ns, els dipòsits 
bancaris normals i corrents. Allò que es grava és la 
captació o tinença de fons de tercers sota la forma de 
dipòsits en entitats financeres. S’hi introdueixen de-
terminats subjectes de no-subjecció: dipòsits al Banc 
d’Espanya, en el Banc Central Europeu, en el BEI, 
en l’ICO, seccions de crèdits de cooperatives, etcète-
ra. He de dir que, precisament perquè hi ha o podria 
haver-hi una implicació del Tribunal Constitucional, 
la nostra llei està molt modelada sobre la llei d’Extre-
madura, que és la que el Tribunal Constitucional, a 
14 de desembre, va determinar que era constitucional. 
De fet, és molt similar.

Pel que fa als elements quantificadors del tribut, la 
base imposable queda fixada en la mitjana aritmèti-
ca i trimestral de les partides –això és una mica tèc-
nic– P4.2.1, dipòsits a vista, i P4.2.2, dipòsits a ter-
mini d’altres sectors residents, del passiu i del balanç 
del contribuent, i que corresponguin a la seu central 
o a oficines situades a Catalunya. La quota íntegra es 
determina amb l’aplicació d’una escala de gravamen 
progressiva en què hi ha tres trams imposables –fins 
a 150, de 150 a 600 i de més de 600–, als quals és 
d’aplicació el tipus del 0,3 per cent, del 0,4 per cent i 
del 0,5 per cent.

També es preveuen una sèrie de deduccions, tant de-
duccions d’aplicació general com deduccions especí-
fiques. Per exemple, entre les específiques hi ha els 
imports dels crèdits, préstecs i inversions que es des-
tinen a finalitats d’utilitat pública, interès social i pro-
moció econòmica; o els imports destinats a finançar 
projectes de col·laboració i finançament publicopri-
vats, realitzats en l’àmbit territorial català; o els im-
ports destinats al compliment de les obres socials de 
les fundacions de caràcter especial, de les caixes d’es-
talvis, en relació amb la seva obra social.

El període impositiu és l’any natural; l’impost es meri-
ta el 31 de desembre. La gestió i recaptació de l’impost 
s’atribueix a l’Agència Tributària de Catalunya, sens 
perjudici de la col·laboració amb els òrgans adminis-
tratius competents en la inspecció de les entitats finan-
ceres. S’estableixen determinats preceptes que regulen 
aspectes procedimentals del règim sancionador i de 
la revisió d’actes. L’entrada en vigor del decret llei és 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, donat aquest 
caràcter d’urgència.

Pel que fa a l’impacte econòmic, el calculem al voltant 
d’uns 500 milions d’euros. Ja veuen que aquesta és 
una xifra molt rodona, la qual cosa vol dir que pot ha-
ver-hi un marge important d’incerteses, perquè no hi 
ha experiència. L’experiència extremenya ha estat sus-
pesa fins que el Tribunal Constitucional l’ha revocat.

Per tot l’exposat anteriorment, i d’acord amb l’actual 
context economicofinancer, i davant la necessitat ex-
traordinària i urgent d’assolir noves fonts de finança-
ment, sotmeto el Decret llei 5/2012, de l’impost sobre 
dipòsits en les entitats de crèdit, a la validació d’aques-
ta cambra.

També vull afegir, entre que..., bé, per esmentar totes 
les motivacions, també vull esmentar que, donada la 
decisió del Tribunal Constitucional pel que fa a Extre-
madura i donada la decisió del Govern central de po-
sar la mà a sobre d’aquesta base impositiva, ens sem-
blava que era la nostra obligació posar sobre la taula 
també els nostres drets sobre aquesta figura imposi-
tiva. No podem estar contínuament en un procés en 
què les bases fiscals, actuals o potencials, de la Ge-
neralitat es residualitzen en procediments tan exòtics 
com el de basar una llei que és molt elaborada –val la 
pena llegir-la, els recomano que la llegeixin, està tot 
determinat exactament, com ha de ser aquest impost 
sobre dipòsits; em refereixo a la llei estatal– en la pe-
tita curiositat que quan diu quan es paga diu «zero per 
cent». És a dir, l’únic motiu de la llei és impedir que 
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nosaltres tinguem res a dir sobre aquesta base fiscal. 
Si l’Estat hi té coses a dir, nosaltres també en tenim, 
atès que el Tribunal Constitucional ha determinat que 
era constitucional per a les autonomies fer-ho.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula, en primer lloc, 
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, l’il·lustre senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Vicepresidenta, 
consellers, conselleres, secretari general del Departa-
ment d’Economia i Coneixement, que avui també ens 
acompanya, diputades, diputats, intervinc en nom del 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya per ex-
pressar el nostre vot favorable a la convalidació del 
Decret llei 5/2012, que estableix aquest impost sobre 
els dipòsits de clients a les entitats de crèdit a Cata-
lunya, i també per mostrar el nostre vot favorable a la 
seva tramitació com a projecte de llei.

Abans d’entrar en la matèria concreta d’aquest decret 
llei, ens agradaria fer un petit relat dels antecedents 
que porten que avui s’estigui debatent aquest decret 
llei que ja és vigent i aquest impost que ja és vigent, 
però que s’estigui debatent la seva convalidació.

Esquerra Republicana de Catalunya, en la novena le-
gislatura, és a dir, els darrers dos anys, va proposar 
fins a tres vegades l’adopció d’un impost d’aquestes 
característiques en aquesta cambra. Ho vam fer, en 
primer lloc, a través d’una llei en què vinculàvem els 
rendiments d’aquest impost a crear un fons de rescat 
per a famílies que havien patit desnonaments perquè 
no podien pagar les quotes hipotecàries o perquè no 
podien pagar les quotes del lloguer. Ho vam fer en una 
altra ocasió a través de la llei de mesures dels pressu-
postos 2012, a través d’una esmena a la totalitat amb 
text alternatiu –ho recordo, l’única que va haver-hi 
amb text alternatiu–; ara fa tot just un any que la vam 
presentar, el 18 de gener de l’any 2012. I ho vam fer 
una tercera vegada, que per finiment de la legislatura 
no es va arribar a discutir, però a través d’una llei de 
mesures tributàries per restablir l’equitat en l’autono-
mia tributària catalana.

Ara s’inclou aquesta llei, aquesta proposta, es porta 
a terme, ja s’estableix, ja és vigent, i s’hi inclou per 
moltes raons. Entre d’altres, també, perquè forma part 
de l’Acord d’estabilitat parlamentària que s’ha signat 
entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 
Catalunya, en què presideix un principi, la política fis-
cal i la política econòmica, aquest acord, que entenem 
que cal redistribuir les càrregues per sortir de la crisi, 
sobretot pel que fa a les finances públiques. Hem estat 
dos anys en què s’han aplicat reduccions de despesa i 
taxes de caràcter universal per a qui accedia a una de-
terminada prestació de serveis. Entenem que això no 
ha estat suficient, en alguns casos creiem que ha estat 
erroni; per tant, ara tenim l’oportunitat, amb una no-
va, doncs, també distribució de la correlació de forces 

en aquesta cambra, de poder-ho corregir en la mesura 
que sigui possible, no?

Per tant, ara ens trobem amb aquest decret llei sobre 
la taula, no? Un decret llei que preveu, com ha dit el 
conseller, recaptar al voltant d’uns 500 milions d’eu-
ros i establir una tarifa de caràcter progressiu sobre els 
dipòsits que tenen els bancs i que el pagarien, evident-
ment, les entitats de crèdit, en la mesura de la quan-
titat de dipòsits que tenen les seus centrals d’aquests 
bancs o les oficines que estan a Catalunya, el 0,3, el 0,4 
o el 0,5 per cent, amb caràcter anual.

Avui sentirem probablement alguns arguments que ja 
s’havien repetit els dos darrers anys sobre alguns efec-
tes absolutament perniciosos d’aquest import que nos-
altres creiem que no se sustenten.

En primer lloc, el primer que ens diran és: «Això pro-
duirà una fuga de dipòsits de Catalunya.» Si observem 
els llocs on s’ha aplicat, on aquest impost estava vi-
gent, on aquest impost, doncs, el Tribunal Constitu-
cional encara no havia declarat la seva suspensió i ho 
estaven fent, no s’ha produït aquesta fuga de dipòsits, 
i el que s’ha recaptat en el cas, per exemple, d’Andalu-
sia, que no va ser recorregut, no ha produït una fuga 
de dipòsits. Per tant, no té cap mena de sentit.

Els que diuen que aquest és un impost exòtic –que al-
gú sortirà aquí...–, que pretén expropiar la banca, que 
pot produir unes grans dificultats..., el conseller ha ex-
plicat molt bé que s’estan demanant també esforços 
fiscals al sistema financer, i és un impost, l’impost so-
bre el passiu de les entitats de crèdit, que existeix en 
molts llocs d’Europa. I existeix a Alemanya, existeix a 
França, existeix al Regne Unit, existeix a Suècia, s’ho 
està plantejant Itàlia, existeix a Islàndia... Des d’Islàn-
dia fins a Xipre, a la majoria dels estats del nostre con-
tinent hi és, no? Per tant, no és un impost que ens tra-
guem del barret; hi ha experiència comparada fins i 
tot també dins de l’Estat espanyol.

També se’ns ha dit i se’ns dirà que pot tenir un impac-
te sobre el sistema financer, i, en tot cas, veiem quina 
és l’aportació que han fet algunes entitats financeres a 
l’anomenat «banc dolent», que algun directiu d’aques-
tes entitats va definir, doncs, com una espècie de con-
tribució obligada, i el que ha fet algú..., només alguna 
d’aquestes entitats ha contribuït molt més en el banc do-
lent, ha fet un esforç pel banc dolent molt més gran del 
que haurien de fer totes les entitats amb seu central o 
amb oficines a Catalunya pel pagament d’aquest im-
post durant un any.

Per tant, entenem que l’impacte sobre el sistema finan-
cer que es pogués traduir en l’economia real no se sus-
tenta. A més, tenint en compte tot l’esforç que hi ha 
hagut des dels pressupostos públics via aval, via injec-
ció directa de capitals, dels pressupostos públics..., de 
qui?, de l’Estat espanyol i, doncs, d’Europa per ajudar 
precisament a sostenir el sistema financer, no?

Aquest acord, aquest impost, doncs, forma part d’a-
quest nou acord de nova política econòmica que 
després, en el debat l’endemà sobre el Decret llei de 
l’impost de patrimoni, intentaré desgranar una mica 
més, però que es basa en un principi: hem de repar-
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tir les responsabilitats pel que fa a l’esforç econòmic 
per a la sortida de la crisi, en funció de les possibili-
tats per poder-ho fer. A vegades hem sentit allò: «És 
l’hora d’estrènyer-nos el cinturó.» Doncs, hi ha sec-
tors socials del nostre país que ja no els queda cin-
tura ni botons al cinturó per seguir estrenyent, i n’hi 
ha d’altres que hi ha marge a la cintura i encara hi ha 
molts botons al cinturó que podem seguir estrenyent. 
Per tant, podem demanar un esforç als qui més tenen, 
podem demanar un esforç a sectors econòmics que, 
malgrat la crisi, estan produint beneficis perquè tam-
bé contribueixin, en aquest cas, a les finances de la 
Generalitat de Catalunya.

És veritat que aquest decret llei l’estem convalidant 
avui en una situació d’una certa excepcionalitat polí-
tica. Ens trobem que a mitjan mes de novembre el Tri-
bunal Constitucional avala l’impost per al cas d’Ex-
tremadura; ens trobem que al cap de pocs dies dels 
resultats electorals de les eleccions al Parlament de 
Catalunya veuen que aquest impost es podria aplicar 
a Catalunya perquè, en la nova conjuntura, un dels ele-
ments centrals que es posaven sobre la taula era aquest 
impost; ens trobem que per la porta del darrere l’Es-
tat, actuant de manera absolutament deslleial, com en 
tantes d’altres coses, intenta neutralitzar-lo a través 
d’una esmena al Senat, intentant reservar-se el fet im-
posable –com tots vostès saben, allò que està gravat per 
un impost de l’Estat no pot estar gravat per un impost 
d’una comunitat autònoma, no? En aquest cas, ho va 
fer a través d’una esmena en la Llei de mesures tribu-
tàries, i va produir també un cert element excepcional, 
que és que el primer impost a la banca que es posa 
al món..., ens atreviríem a dir que..., probablement, el 
primer impost del món que es fa a tipus zero des del 
seu naixement –que es fa a tipus zero.

L’Estat espanyol ja no és una excepcionalitat a tenir 
impostos a la banca, però manté la seva excepcio-
nalitat posant-lo a tipus zero, cosa que il·lustra molt, 
després de les apujades de l’IVA, de les apujades de 
l’IRPF també en els trams baixos, quina és la relació 
de poders o quin és el pes de determinades oligarquies 
financeres a l’Estat espanyol i les seves vinculacions 
amb determinats partits polítics on hi ha una porta gi-
ratòria en què van del Govern a la caixa; quan la caixa 
es converteix en el banc, els torna a salvar el Govern 
per col·locar-los en una entitat privatitzada.

Després ens trobem que el Govern, mantenint la seva 
línia d’absoluta deslleialtat, el Govern espanyol, des-
prés de l’aprovació del decret llei de la Generalitat el 
porta al Tribunal Constitucional i avui, doncs, aquesta 
vigència està suspesa, però això no obsta que avui hà-
gim de convalidar aquest decret llei per tal d’aconse-
guir que hi hagi un impost a la banca al nostre país, i 
perquè estem convençuts que la batalla jurídica tenim 
fonaments per guanyar-la; tenim fonaments per gua-
nyar-la perquè hi ha jurisprudència del Tribunal Cons-
titucional que ens permet fer-ho. El que potser no te-
nim fonaments és de correlació de forces polítiques, 
perquè també sabem com el Tribunal Constitucional 
moltes vegades utilitza criteris més polítics que jurí-
dics a l’hora de decidir sobre qüestions de conflicte 
competencial, no?

Ens trobem, doncs, que la forma de decret llei és tam-
bé un nou cas de competència deslleial del Govern de 
l’Estat, en què van ocupant, podríem dir gairebé manu 
militari, fets imposables. I després se’ns diu que l’Es-
tat fa grans favors a Catalunya, com utilitzar els diners 
dels impostos dels ciutadans de Catalunya per fer un 
préstec a la Generalitat que ha de pagar amb interès 
i que porta de nom Fons de liquiditat autonòmica, i a 
sobre encara ens demanen, aquest Estat i els seus re-
presentants que actuen com a delegats del Govern es-
panyol en aquest Parlament, gairebé ens demanen que 
a sobre hem de donar les gràcies i demanar ajuda de 
genolls per aconseguir aquest Fons de liquiditat auto-
nòmica.

Per tant, nosaltres sonem suport a la convalidació del 
decret llei; entenem que és necessària per fer front a 
la crisi i als seus efectes sobre les finances públiques. 
També creiem que la convalidació ha de ser també un 
suport al Govern perquè defensi amb la màxima con-
vicció davant del Tribunal Constitucional la validesa 
d’aquest impost, i aprofitem per denunciar l’extrema 
provisionalitat i precarietat en què el Govern espanyol 
i les institucions de l’Estat espanyol posen les finances 
de la Generalitat de Catalunya, un gest d’absoluta ir-
responsabilitat.

Deia el conseller en començar la seva intervenció: 
«Tornem al dia a dia.» Això és una mesura del dia a 
dia, però tenim un dia a dia condicionat per una man-
ca de sobirania política, i aquest dia a dia, que ens és 
dificultós, que és molt costerut i que veiem com des de 
dalt d’aquesta costa a vegades se’ns tiren pedres per-
què no puguem avançar, aquest dia a dia també el so-
lucionarem i serà més fàcil quan decididament canvi-
em de camí, i aquesta és una de les decisions que avui 
també ha pres aquesta cambra.

Per tant, nosaltres donarem suport a la convalidació i a 
la seva tramitació com a projecte de llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari Socia-
lista, té la paraula l’il·lustre senyor Maurici Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Bé, molt bona tarda, presidenta. Consellers, diputats, 
diputades, conseller Mas-Colell, començaré dient el 
que vostè sap que penso en privat, que per a mi és un 
honor poder debatre en una cambra tan solemne com 
aquesta, i li reitero anticipadament perquè no hi hagi 
malentesos el que li he expressat també privadament: 
que té tota la meva profunda admiració professional 
i el meu més profund afecte personal.

I penso també, aprofitant la meva primera intervenció 
en aquesta cambra, que també és saludable que par-
lem de coses –diguem-ne– una mica més terrenals, 
després d’intervencions tan solemnes com les que 
s’han fet durant el dia d’avui, algunes crides que s’han 
fet també a la solemnitat, algunes més genuïnes, d’al-
tres una mica més impostades. Trobo que és bo que 
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parlem d’economia, un tema que a vostè, conseller, i 
a mi ens apassiona, i sobretot que parlem d’arguments 
tècnics, una cosa que probablement en aquesta cam-
bra, doncs, a vegades manca.

Miri, i aprofitant aquesta primera intervenció meva, 
aprofitaré per fer el que penso que són fets objectius. 
He fet un repàs a les hemeroteques de quina ha es-
tat la trajectòria de la política econòmica del Govern 
des de l’any 2010 i des que vostè és conseller d’Eco-
nomia, i és veritat que m’he endut algunes sorpreses. 
Vostè suposo també que ha patit moltes incomoditats, 
amb les quals jo em solidaritzo personalment. Perquè, 
vegem, primera etapa, el que podríem dir «en entrar 
al Govern»: vostès, el president Mas, vostè, conseller, 
doncs, ens expliquen –jo crec que sincerament, no?, 
potser en un exercici d’ingenuïtat– que sortirem abans 
que ningú de la crisi, que aquestes polítiques d’auste-
ritat, estalvi, etcètera, ens faran recuperar la inversió 
privada. Però aleshores ja comencen a dir coses que 
tenen més mala intenció i no són tan sinceres. Diuen, 
amb una acusació molt greu, que hi ha hagut un mal-
baratament per part del Govern anterior, per part del 
tripartit presidit pel senyor Montilla, i el que és pitjor 
de tot, en una de les accions que probablement forma-
rà part de l’antologia de les frivolitats de la història 
d’aquest Parlament, van un pas més enllà i aboleixen 
l’impost de successions i donacions en el moment en 
què ens trobàvem, any 2010-2011.

Bé. La segona part comença a ser ja la dura entrada 
a la realitat. Sí, comencen a dir que probablement ser 
virtuosos no està duent els efectes desitjats, i comen-
cen a dir, amb una tortura notable del diccionari, que 
les reformes que proposen –que en realitat són obsta-
cles a l’accés de les persones que menys recursos te-
nen a la sanitat, a la justícia, a les universitats– cal fer-
les perquè es necessiten més ingressos. Després també 
comencen a dir... –i jo recordo molt bé quan vostè..., 
perquè inclús crec que és el pare del terme, no?–, quan 
parla dels «hispanobons» que es necessiten –inclús se-
ria millor «eurobons»–, i que probablement allò que 
tocava fer no està donant els resultats desitjats. Això 
sí, introdueixen un nou element –també jo penso que a 
vostè el devia fer sentir molt incòmode–, quan comen-
cen a dir que aquest Govern anterior és molt, molt do-
lent, una cosa, doncs, un dimoni escuat que corria per 
Catalunya i que ho feia tot malament. I, clar, tenen una 
combinació que comença a ser bona: hi ha una part 
que és Espanya i hi ha una altra part que és l’herència 
rebuda, que expliquen tot el que passa econòmicament 
a Catalunya.

I després, sí, ens comencen a parlar de les necessitats 
polítiques de creixement però, això sí, mantenint un 
principi rector que si no fos tan còmic o no fos tan se-
riós faria una mica riure, no?, perquè vostès probable-
ment són el primer Govern de la història de Catalunya 
que, sense dir-ho, es declara tàcitament seràfic, seràfic 
i infal·lible; mai és res culpa de vostès. El problema 
d’aquest tipus de declaracions és que la sensació del 
que a vostè com a nosaltres, i a mi en particular, ens 
preocupa tant, que és la imatge que projectem a l’ex-
terior, perquè necessitem inversió exterior, doncs, és 
molt dolenta. Quan un Govern comença a dir que no 

té el control, que res és culpa seva, està dient el que 
deia al principi, que no té el control. I això als inver-
sors de Londres, de Nova York, de Tòquio, doncs, no 
els dóna gaires garanties, malgrat tot el seu prestigi 
personal, que probablement és del poc que ha aconse-
guit fer arribar finançament a la Generalitat de Cata-
lunya quan tant ho necessitàvem.

Bé. Deixaré per a demà l’última part d’on ens trobem 
ara, per mantenir una mica el momentum de la discus-
sió, però sí que els recordaré, abans de centrar-me en 
el tema de la taxa o l’impost que proposen als dipòsits 
bancaris, una dada que suposo que el deu fer recargo-
lar-se a les nits, no?: la prima de risc. La prima de risc 
–que és un tema que em sorprèn que no es comenti 
més públicament– el dia després que vostès guanyes-
sin les eleccions el 2010 –i el senyor Mas–, la prima 
de risc del deute públic català –i m’agradaria que es 
fes més cas d’aquesta dada– se situava als 384 punts 
bàsics. L’estiu d’enguany... –bé, d’enguany no, de l’any 
passat, perquè estem al mes de gener–, l’estiu del 
2012, aquesta prima de risc assoleix l’estratosfèric ni-
vell de 1.264 punts bàsics –1.264 punts bàsics. I sap 
vostè tan bé com jo que no ha canviat en absolut la re-
lació de Catalunya amb Espanya; és a dir, ceteris pa-
ribus, la prima de risc puja gairebé nou-cents punts. 
I això de nou aquí, a Nova York, a Sidney i a Tòquio 
vol dir només una cosa que vostè, conseller, sap tan 
bé com jo: que hi ha una desconfiança exponencial-
ment creixent en la qualitat de la política econòmica 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, malgrat 
el seu prestigi. Vull dir que sense que vostè hi fos, ja 
ho dic clarament, potser estaria en dos mil punts bà-
sics, la prima de risc. Però sí que hi ha evidentment 
unes restriccions en l’acció de la seva conselleria que 
estan fent molt mal a les finances de la Generalitat de 
Catalunya.

Bé, i anant directe al tema que avui ens proposava, 
doncs, malgrat els esforços que ha fet –per cert, amb 
molt bona oratòria– el diputat Aragonès, conseller, no 
ho sé, aquest impost que ens proposa, vostè sap que 
tècnicament, des de l’ortodòxia econòmica que  vostè 
defensa, és una cosa –diguem-ne– que hi encaixa de 
manera molt tensa, no? És veritat que des del PSC 
sempre hem dit que l’actual crisi econòmica demos-
tra la necessitat de fer una nova regulació i tributació 
del sistema financer. No pot ser que el sistema finan-
cer hagi tingut aquests problemes, l’hàgim rescatat i 
s’hagi rescatat d’aquesta manera. Estava ben rescatat 
perquè no hi havia un altre remei, però és veritat que 
la gent no ho entén, i s’entén perfectament que la gent 
no ho entengui. És veritat, per tant, que cal repensar 
la regulació, la supervisió i la tributació del sistema 
financer.

Ara bé –aquí ve la meva sorpresa–, entre les nombro-
síssimes opcions tributàries que hi ha perquè el siste-
ma financer tributi de manera diferent, n’hem anat a 
escollir una que, malgrat, com deia, els esforços del 
diputat Aragonès, que bé es cert que la tradició de la 
política econòmica d’Esquerra Republicana tampoc 
ha estat mai de la màxima solvència, doncs, tècnica-
ment aquest impost vostè sap que és molt complicat 
–és molt complicat. És un impost que, primer, està co-
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piat d’Extremadura. Copiat, any 2001 –ho he mirat–, 
literalment; hi ha molt poques variacions. Fa gairebé 
envermellir mirar com hi ha hagut una translació mi-
mètica del text. No, comprovi-ho; ho he fet jo aquest 
mateix matí.

Després, aquest impost, conseller... (Veus de fons.) Sí, 
però deixi’m acabar, si us plau. Aquest impost, con-
seller, vostè sap tan bé com jo que serà una càrrega 
més als contribuents i molt particularment a les clas-
ses mitjanes, perquè es traslladarà, digui el que digui 
la lletra de la llei, aquest tribut anirà directe a menors 
tipus d’interès per als dipòsits a la vista i altres tipus 
d’estalvi. A més, sabem tots també que pot produir un 
important efecte de deslocalitzacions per la famosa 
competència fiscal, en un moment que a Catalunya ai-
xò és especialment greu.

I no se li escapa tampoc que el principal problema 
que té actualment l’economia catalana, que és la fal-
ta de crèdit bancari, doncs, aquest impost no l’adre-
ça, i no només no l’adreça, sinó que, a més, si fem 
una anàlisi serena de per què hi ha hagut una crisi 
financera, el que sabem és que les entitats financeres 
s’han endeutat a través de l’endeutament tradicional 
més del compte i, per tant, que el que necessiten és 
captar passiu, sobretot a través de capital i dipòsits. 
I vostè, amb aquest tribut, doncs, el que fa és encarir 
i, per tant, penalitzar una de les vies a través de les 
quals les entitats financeres haurien de captar passiu 
en el futur.

Ara bé, dit tot això, a mi el que m’agradaria és que 
aprofitéssim aquest debat per estudiar altres figures 
tributàries relacionades amb les entitats financeres: 
impostos als beneficis de les entitats financeres, un 
IVA a les entitats financeres, que no en tenen... –són 
l’únic sector de l’economia que per a les seves transac-
cions econòmiques no inclouen l’IVA. Això ens hau-
ria de servir, aquest debat, per parlar d’aquestes coses. 
Perquè nosaltres volem una nova tributació per a les 
entitats financeres, però voldríem que no fos una de 
tan fàcil com la que han triat. 

Però, bé, farem òbviament un exercici de responsabi-
litat pel que els dic: perquè pensem que va en la bona 
direcció. El Govern necessita més ingressos –en som 
conscients–, s’han de taxar les entitats financeres de 
manera molt diferent i molt més contundent que ac-
tualment i aquest és l’instrument; no pensem que el 
millor, però com a mínim n’és un. I, a més, vostè ha 
dit que això ajudarà –en el cas que es pogués posar en 
marxa– a ingressar 500 milions d’euros l’any.

Però també li diré una cosa: també votarem favora-
blement a aquest impost perquè té el seu aval per-
sonal, i això per a nosaltres és molt. Ara bé, també 
li demanarem –també li demanarem– que el tramiti 
com a projecte de llei, per tenir un marc més am-
pli de discussió en què se’ns permeti, sí, fer una no-
va tributació a les entitats financeres però, si pot ser, 
que no vagi contra els contribuents i que, a més, no 
distorsioni econòmicament, com sabem que aquest 
impost farà.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, l’il·lustre senyor José Anto-
nio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyores i senyors diputats, se-
nyor conseller d’Economia, senyor Andreu Mas-Co-
lell..., «té efectes perversos a Catalunya una mesura 
com la que proposa vostè, sí o no? Nosaltres creiem 
que sí.» Això era el que deia el senyor Antoni Fernán-
dez Teixidó en nom del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, fa justament un any, a la mateixa pro-
posta que ara proposa el senyor Andreu Mas-Colell, 
proposada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. A la qual cosa afegia el senyor 
Fernández Teixidó, diputat de Convergència i Unió: 
«El que sí que li volíem dir és que nosaltres creiem 
que un impost d’aquestes característiques incrementa 
el cost de capital i repercuteix sobre la liquiditat i la 
inversió. Això, des del nostre punt de vista, dificulta 
encara més justament la concessió de crèdit; per no 
parlar respecte a les distorsions geogràfiques...» Tot 
això era el que deia Convergència i Unió quan tenia 
seixanta-dos diputats. Ara, quan en té cinquanta, sem-
bla que aquest impost és fantàstic i és necessari per a 
l’economia catalana.

Senyores i senyors diputats, què provoca que Conver-
gència i Unió proposi ara un impost que rebutjava el 
10 de maig de l’any 2012? Com pot ser que, en poc 
més d’un any, Convergència i Unió hagi passat de re-
butjar dues vegades aquest impost en seu parlamentà-
ria a proposar-lo per ella mateixa? Doncs bé, aquesta 
és una de les nombroses factures que està patint, que 
està pagant Convergència i Unió del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta, 
de fet, és la primera factura que debatem en aquest 
Parlament en aquesta legislatura. Una factura que qui 
hauria d’acabar pagant és el conjunt de catalans i ca-
talanes, com molt bé deia el senyor Fernández Teixi-
dó, diputat de Convergència i Unió, fa pocs mesos, des 
d’aquest mateix faristol.

Però, bé, Esquerra Republicana no només els obliga 
a posar aquest impost, el qual vostès accepten sense 
dir ni piu, sinó que els obliguen a fer-ho d’una forma 
que s’assimila més a la d’un govern amateur que no 
pas a la d’un partit que ha governat vint-i-sis dels úl-
tims trenta-tres anys a Catalunya. Un impost que vos-
tès aproven per decret llei, com no s’ha fet mai amb 
cap impost, sent Govern en funcions, casualment dos 
dies abans de la investidura del senyor Artur Mas com 
a president de la Generalitat. Un impost aprovat amb 
caràcter retroactiu, que entra en vigor l’1 d’octubre tot 
i aprovar-se pel Consell de Govern decidit pel senyor 
Artur Mas el dia 20 de desembre. 

No hi ha forma de fer les coses pitjor: aquest Govern 
no hauria aprovat ni les lliçons elementals de dret tri-
butari 1. Després encara algú s’estranya quan el Tribu-
nal Constitucional suspèn cautelarment aquest impost; 
un impost pedaç, fet fora de temps per un govern en 
funcions, per decret llei i amb caràcter retroactiu. Ai-



Sèrie P - Núm. 4 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de gener de 2013

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 3.1 (CONTINUACIÓ)  67

xò és, mai més ben dit, el millor exemple del business 
friendly convergent.

Convergència i Unió quan tenia seixanta-dos diputats 
estava en contra d’aquest impost; quan ha perdut dot-
ze diputats està a favor d’aquest impost. No vull pen-
sar què passarà a les properes eleccions si Conver-
gència i Unió perd dotze diputats més: encara la 
CUP es convertirà en un partit de dretes en compara-
ció amb Convergència i Unió. 

Vostès ara, amb cinquanta diputats, no amb els sei-
xanta-dos que tenien, proposen un impost que gravi 
els dipòsits d’estalvi de la gent, els drets que té la gent 
i les empreses sobre els seus estalvis. És a dir, vostès 
proposen que es gravin els passius que tenen les per-
sones jurídiques en entitats de crèdit amb els seus di-
positants. 

Com que en el sector financer no hi ha competència, com 
que encara no existeix la banca per internet, com que 
no hi ha entrades ni sortides de capitals, doncs vos-
tès proposen un impost només d’àmbit català sobre els 
dipòsits a la vista i els dipòsits d’estalvi pensant in-
gènuament, com afirmava el senyor Fernández Teixi-
dó referint-se a Esquerra Republicana de Catalunya, 
que aquest impost no s’acabarà traslladant a l’estal-
viador o que no provocarà sortida de capitals. Potser 
vostès, pel síndrome menys dotze –menys dotze dipu-
tats–, pensen ara que aquest impost és fantàstic, que 
ajuda el crèdit dirigit a les pimes i famílies i que, per 
tant, afavorirà la inversió i, en conseqüència, la crea-
ció d’ocupació, contràriament al que opinava fa pocs 
mesos el mateix Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, llavors amb seixanta-dos diputats, ara amb cin-
quanta diputats.

Vostès, Convergència i Unió, pateixen una metamor-
fosi que els està convertint en el clon d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. De fet, vostès el que estan 
fent, com es pot veure, és aplicar el programa d’Es-
querra Republicana de Catalunya sobretot en l’àmbit 
econòmic i social.

El pacte ERC-CiU és un mal pacte per a l’economia 
catalana, que farà més difícil la recuperació econò-
mica. Que l’autor intel·lectual i material del tripartit 
torni a manar a Catalunya provoca més dificultats a 
la sortida de la crisi. Que Convergència i Unió s’hagi 
sotmès a les propostes electorals en matèria econòmi-
ca i social de qui va fer possible el tripartit no crec que 
fos el que volien els electors el passat 25 de novem-
bre. Vostès, ERC-CiU, no tenen projecte de recupera-
ció econòmica: el seu únic projecte són un conjunt de 
pedaços en forma d’impostos i taxes que es poden de-
finir, com a mínim, com a peculiars; com gravar les 
llaunes de Coca-Cola, els avions, els hipermercats, els 
dipòsits d’estalvi i un llarg etcètera. Vostès no tenen 
un pla ni un projecte per sortir de la crisi; de fet, el 
seu objectiu és un altre que no és pas sortir de la crisi, 
la qual cosa, tenint a Catalunya gairebé 1 milió d’atu-
rats, es fa difícil de qualificar.

Per tot això, el Partit Popular català, davant de la im-
provisació i el desgovern en matèria econòmica del 
pacte ERC-CiU..., nosaltres seguirem presentant al-
ternatives i propostes que siguin una contraposició a 

aquest projecte conjunt d’ERC-CiU. El Partit Popular 
català seguirem defensant que la prioritat és sortir de 
la crisi i no improvisar nous impostos per decret llei i 
amb caràcter retroactiu per després culpar tothom ex-
cepte vostès de la falta de recursos i de les dificultats 
creditícies de la Generalitat de Catalunya, que fan que 
a dia d’avui el bo escombraria..., que la Generalitat de 
Catalunya tingui una consideració del seu deute com a 
bo escombraria.

La creació d’aquest impost i la forma com l’han cre-
at és la mostra més clara que Convergència i Unió i 
el senyor Artur Mas s’han agafat al bot salvavides del 
se nyor Oriol Junqueras i han deixat el vaixell amb la 
tripulació a la deriva, que és l’últim que hauria de fer 
qualsevol governant amb un mínim de sentit de la res-
ponsabilitat. Vostès, ERC-CiU, Esquerra Republica-
na - Convergència i Unió, aproven aquest impost, que 
saben que no es podrà aplicar: perquè ho fan fora de 
termini, amb un govern en funcions i amb caràcter re-
troactiu, sabent que és absolutament inconstitucional. 
Estic convençut que, quan vostès van plantejar això, 
l’advocacia de la Generalitat de Catalunya els va dir 
que si feien això d’aquesta manera, amb caràcter retro-
actiu, fora de termini i per decret llei un impost, doncs, 
tindria les conseqüències jurídiques que tindria.

I per què van decidir vostès tirar pel dret? Perquè pen-
sen que els serveix com a excusa per culpar tothom 
de ser la Generalitat l’Administració autonòmica amb 
més deute del conjunt d’Espanya, de ser la Generalitat 
el pitjor alumne de la classe en el compliment del dèfi-
cit; en lloc de fer autocrítica, de reconèixer que la Ge-
neralitat és la campiona en nombre d’organismes pú-
blics, que és la campiona en nombre de conselleries, 
que és la campiona en despesa identitària, que és la 
campiona en despesa supèrflua... En lloc de dir: «Eli-
minem burocràcia, prioritzem recursos», vostès diuen: 
«Ens inventem un impost que ja existeix, l’aprovem 
d’aquella manera, sabem perfectament que el Consti-
tucional el suspendrà», i vostès ja podran dir que no 
poden pagar les nòmines, que no poden pagar els con-
certs sanitaris i els concerts educatius, que no poden 
retornar els bons patriòtics, perquè el Tribunal Cons-
titucional els va dir que no es pot aprovar un impost 
per decret llei, amb caràcter retroactiu i sent govern en 
funcions, com vostès han fet. Això li hauria passat a 
qualsevol govern que hagués plantejat un impost com 
han fet vostès, de la manera com hem vist per part 
del Govern de Catalunya, de la coalició ERC-CiU. La 
qual cosa em sembla, sincerament, actuar de mala fe. 
Inventar-se impostos que un sap que no es poden apli-
car per justificar retallades i per justificar que no vo-
len eliminar burocràcia i despesa en separatisme, que 
és el que haurien de fer, em sembla sincerament, li ho 
torno a reiterar, senyor conseller, actuar amb absoluta 
deslleialtat i actuar fins i tot de mala fe.

I mentrestant a Catalunya continuem al voltant d’1 mi-
lió d’aturats, amb un Govern més pendent, desgracia-
dament, de la supervivència amb l’acord ERC-CiU 
que no pas de buscar veritables solucions que ajudin 
a sortir de la crisi, que ajudin a trobar un camí de sor-
tida al gairebé milió de persones que a dia d’avui a 
Catalunya volen i no poden treballar.
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Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Consellers, diputats, diputades, 
malgrat que estem a l’inici d’una nova legislatura, els 
diputats i diputades que érem a l’anterior legislatura 
avui tindrem una sensació de déjà-vu, perquè vam de-
batre sobre l’impost de dipòsits bancaris en diferents 
ocasions, a proposta del Grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, a proposta del Grup d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, així com en les esmenes a la Llei de 
mesures de 2011 i de 2012, també a proposta dels dos 
grups que he esmentat, i amb redactats força similars 
al decret llei que avui debatem, inspirats –i ho dic sen-
se cap complex– en les lleis d’Extremadura, com tam-
bé fa el Govern, i d’Andalusia. Fins a quatre vegades 
vam tenir ocasió de votar la creació d’aquest impost i 
totes van ser rebutjades per Convergència i Unió.

Quina és la novetat avui? Que finalment el Decret llei 
de l’impost sobre dipòsits a les entitats de crèdit se-
rà aprovat per una àmplia majoria. Celebrem que ara 
aquest impost ja no sigui «una posició errònia teòrica-
ment, políticament i socialment», com va qualificar el 
portaveu de Convergència i Unió la nostra proposta de 
llei en aquell debat. Celebrem que ara per al Govern 
ja no sigui un problema allò que qualificàvem com a 
«efecte de desplaçament»; és a dir, que les entitats fi-
nanceres traslladarien el cost de l’impost a les perso-
nes dipositàries. Celebrem que ara ja no qualifiquin 
de «ridícula» la nostra proposta de prohibir en la ma-
teixa llei la repercussió de l’impost a aquestes perso-
nes dipositàries; ara també ho recullen en l’article 5.2 
del decret llei. Celebrem que Convergència i Unió ha-
gi entès que aquest impost no el paguen les persones, 
els treballadors i les classes mitjanes, sinó les entitats 
financeres. «Com poden creure que els banquers su-
portaran pacíficament un impost i no el traslladaran 
als dipositants?», ens deia el senyor Fernández Teixidó 
ara fa uns mesos. I celebrem que ara ja hagin desco-
bert que no hi haurà deslocalització d’aquests dipòsits, 
que la gent no correrà a obrir comptes corrents a la 
Franja o al País Valencià. I, per cert, no deixa de sor-
prendre’ns que el portaveu del Grup Socialista ara ha-
gi assumit com a propis aquests arguments.

Catalunya s’homologa a l’impost que ja tenen altres 
comunitats autònomes: Andalusia, Extremadura –go-
vernada ara pel Partit Popular i que, per cert, no l’ha 
eliminat– o Canàries i Astúries, que el va preveure en 
la seva llei de pressupostos. I també existeix en altres 
països d’Europa en una modalitat o altra: a França, 
Gran Bretanya, Itàlia, Alemanya, Portugal, Suècia, 
Hongria i Holanda.

Mirin, ho celebrem sincerament, que finalment avui 
puguem aprovar aquesta llei. I, mirin, ens és igual si 

el canvi de posicionament ha estat per l’acord amb Es-
querra Republicana, perquè la situació financera de la 
Generalitat és tan dramàtica que han d’emprar tots els 
mecanismes que tenen a l’abast o perquè han caigut del 
cavall i n’han descobert les bondats; ens és igual, el cas 
és que vostès, al final, ens han donat la raó, almenys 
en aquesta qüestió. Un any i mig després i dotze dipu-
tats menys, vénen a les nostres posicions. Quant temps 
i quants diputats menys seran necessaris, senyors de 
Convergència i Unió, perquè canviïn definitivament 
de política? Perquè aquesta llei suposa una esmena 
parcial a la seva política, però encara no una esmena a 
la totalitat, un gir radical com el que voldríem.

Mirin, en aquests moments, el nostre grup es mou en-
tre l’esperança i, també els ho dic, la indignació. L’es-
perança, perquè amb aquest decret llei de dipòsits 
bancaris i el que demà debatrem sobre l’impost de pa-
trimoni, després de tanta insistència per part nos-
tra i dels altres grups de l’esquerra, vostès comencen a 
utilitzar les competències de la Generalitat i la capaci-
tat normativa que tenim –reduïda, però que tenim– per 
fer una política d’ingressos que no sigui només pena-
litzar amb taxes i impostos que tenen un gran impacte 
social les classes populars, els treballadors i les clas-
ses mitjanes, com l’euro per recepta, les taxes judicials, 
l’increment de l’aigua o les taxes universitàries.

Però som escèptics, perquè de poc serviran aques-
tes noves mesures fiscals si cal retallar 4.000 milions 
d’euros en un any, més que la retallada de la despe-
sa no financera acumulada entre el 2010 i 2012. En 
el marc general de la política de l’austeritat –salvatge, 
suïcida o dogmàtica, diguin-li vostès com vulguin–, 
aquests ingressos poden suposar un alleujament, pe-
rò de poc serviran per a allò que haurien de servir: 
per reactivar l’economia productiva i crear ocupació, 
i atendre el patiment social, que és molt, a Catalunya. 
Ho repeteixo: cal una esmena a la totalitat a la seva po-
lítica, no només una esmena parcial.

I la indignació. Per què també tenim indignació? Mi-
rin, tenim indignació, perquè mentre impulsaven re-
tallades arreu –un 12 per cent, ens deia el conseller 
Mas-Colell, de retallada en salut, educació i serveis 
socials–, renunciaven, segons els números que avui 
ens presenten, a ingressar 500 milions d’euros anuals, 
una quantitat que és onze vegades més que el que di-
uen haver recaptat per l’euro per recepta. 

Indignació, perquè en una situació d’emergència so-
cial, dels 1.000 milions que pretenen recaptar segons 
l’acord de govern de Convergència i Unió amb Es-
querra Republicana, 500 milions provenen de l’impost 
de dipòsits bancaris i ja no els recaptaran perquè el 
Govern del PP ha aprovat un impost de dipòsits ban-
caris per evitar que Catalunya i altres comunitats au-
tònomes recaptin aquest impost.

Si vostès haguessin aprovat la nostra proposta o la 
d’Esquerra Republicana, el novembre del 2011 o el maig 
de l’any passat, o a les corresponents lleis de mesu-
res, l’Estat no tindria cap excusa per no compensar la 
pèrdua d’ingressos que la seva decisió comporta, com 
passa en els casos d’Extremadura i Andalusia. Hem per-
dut dos anys, 500 milions d’euros dels exercicis 2011 i 
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2012. I tenim el risc que els perdem  cada any, per-
què aprovem una llei que, malauradament, no es pu-
gui aplicar i no pugui ser compensada. I que consti 
que creiem que s’hauria de compensar, perquè és una 
competència autonòmica, una capacitat de les autonò-
miques, que, amb un acte políticament fraudulent, el 
Govern del PP ha eliminat amb la deslleialtat institu-
cional de sempre.

I, mirin, indignació també amb el Govern del Par-
tit Popular i el seu cinisme sense límits. El Tribunal 
Constitucional va validar, efectivament, l’impost de 
dipòsits bancaris aprovats pel Govern d’Extremadura. 
Per cert, deu anys després d’haver presentat el recurs. 
A corre-cuita, el Govern de l’Estat, a través d’una es-
mena del Grup del PP al Senat, va presentar la llei, va 
colar la Llei de dipòsits bancaris en la Llei de mesures 
tributàries, amb un gravamen a tipus zero per evitar 
justament l’aplicació que en poguessen fer les comu-
nitats autònomes; sense cap tipus de negociació. Com 
deia, una maniobra deslleial, un autèntic frau de llei 
que vulnera l’Estatut i les competències de les comu-
nitats autònomes. Posteriorment, el Govern de l’Estat 
el porta al Tribunal Constitucional i en demana la sus-
pensió de l’aplicació. Una autèntica guerra contra l’im-
post i contra l’autogovern. Quanta pressa per aprovar 
aquesta Llei de dipòsits bancaris i, en canvi, quanta 
lentitud que té el Partit Popular per aprovar la creació 
d’un impost sobre transaccions financeres, un com-
promís que tenen en la línia d’allò acordat a nivell de 
la Unió Europea i que ja s’aplica a França, gravant la 
compra d’accions d’empreses amb un volum alt de ca-
pitalització borsària.

I què vol el Govern de l’Estat amb aquesta decisió? 
Doncs, segons l’inefable ministre Montoro, el Govern 
té una voluntat declarada de garantir la unitat de mer-
cat, evitant que Catalunya tingui una taxa pròpia i que 
el sistema financer no perdi eficàcia. Fent la traducció 
a llenguatge normal, perquè tothom ens entengui, el 
que volen és retallar un cop més l’autogovern, elimi-
nant la possibilitat de fer polítiques pròpies en els àm-
bits competencials de les comunitats autònomes. Es-
panya ja no és una unitat de destí, sembla, o sí; ara és 
una unitat de mercat.

I especialment el que volen és protegir la banca i les 
caixes, el sistema financer, d’aquest impost. Perquè, si 
alguna cosa ha quedat clara d’aquest més d’un any de 
govern del PP, és al servei de qui estan: del sistema 
financer. I, per cert, han coincidit perfectament amb 
vostès en això, en la defensa dels interessos del siste-
ma financer. Perquè jo crec que avui aprovem una llei 
que vostès l’aproven a contracor i que no se la creuen. 

El PP té una immensa lleialtat al sistema financer i 
una gran deslleialtat a les comunitats autònomes. El 
Govern de l’Estat i el Govern d’abans de la Generalitat, 
miri, li han fet la feina bruta a la banca, evitant aquest 
impost. L’Associació Espanyola de la Banca els ho va 
agrair en un comunicat, aplaudint la mesura que havia 
fet el Govern i criticant la mesura de la Generalitat.

La mesura de l’escàndol és la següent. En el moment que 
es dóna a conèixer que el rescat de la banca nacionalit-
zada costarà 67.000 milions d’euros a tots els ciutadans i 

ciutadanes –a més hi hem d’afegir 100.000 mi lions d’eu-
ros en avals–, dels quals, pel cap baix, 21.000 milions 
d’euros no els tornarem a veure mai més, l’Estat aprova 
un impost amb un tipus zero al sistema financer. És a dir, 
amb els nostres diners, els de tots, per evitar gravar bancs 
i caixes, caldrà convèncer les comunitats autònomes que 
tenien l’impost: allò que no paguen els bancs, ho paga-
rem entre tots. Això és una estafa, una nova estafa més. 
Als responsables d’aquesta gran estafa, és a dir, als res-
ponsables de la bombolla immobiliària; de l’estafa de les 
preferents; de la destrucció del sistema de caixes; de l’en-
gany sistemàtic; del sobreendeutament hipotecari i ara 
del drama social dels desnonaments; als que fan préstecs 
a les administracions públiques amb un tipus del 5 o del 
6 per cent mentre aconsegueixen finançar-se del Banc 
Central Europeu a l’1 per cent; als que paguen l’impost 
de societats amb un tipus real del 19 per cent, mentre el 
que estableix la normativa és del 30 per cent; als que es-
tan convertint el deute privat socialitzant pèrdues en deu-
te públic, privatitzant després dels processos de saneja-
ment beneficis, a aquests se’ls exigeix un tipus zero; un 
tipus zero que no els obliga a res. Un veritable escàndol.

Miri, per acabar, què és el que nosaltres votarem? 
Malgrat la nostra desconfiança o malgrat que pensem 
que vostès no es creuen aquest impost, perquè contra-
diu radicalment el que van dir ara només fa uns me-
sos, nosaltres actuem des de la coherència, no des de 
l’oposició per l’oposició. 

I en coherència amb el que vam defensar a la legisla-
tura passada i en coherència amb el nostre programa 
electoral, votarem afirmativament la convalidació del 
decret llei i sol·licitem que es tramiti com a projecte de 
llei per aprofundir en el debat i introduir mesures que 
creiem que són possibles d’introduir.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor Vendrell. També per fixar posició, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té ara la pa-
raula l’il·lustre diputat senyor Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Presidente, consellers, diputados, diputadas..., leeré: 
«Muchas gracias, señora presidenta» –lo digo porque 
sé que está el presidente–, «señor conseller, señoras 
y señores diputados, en primer lugar nosotros valo-
ramos, y lo decimos sinceramente, lejos de cualquier 
paternalismo, el esfuerzo realizado por este Gobierno 
con una iniciativa de estas características. Y lo hace-
mos desde el punto de vista técnico y parlamentario, 
si ustedes me lo permiten. 

»Ustedes presentan a convalidación un decreto ley 
que crea un nuevo impuesto, el de depósitos en las 
entidades de crédito, que estas entidades pagarán; un 
impuesto que tiene elementos, a nuestro modo de ver, 
si no contradictorios, sí contraproducentes.

»¿Tiene efectos perversos en Cataluña una medida co-
mo la que proponen ustedes? ¿Sí o no? Nosotros cree-
mos que sí. Y aún más: algunas de aquellas naciones 
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que han aplicado un tipo de impuesto de estas caracte-
rísticas están pensando en cómo se retrocede. 

»Nosotros creemos que un impuesto de estas carac-
terísticas, por definición, incrementa el coste de ca-
pital y repercute sobre la liquidez y la inversión. Me 
resulta a mí difícil de creer que un gobierno y unos 
grupos preparados como ustedes sean tan ingenuos 
como para creer que este impuesto no se traslada a 
los impositores. Esto querría decir que tienen ustedes 
una visión de la banca seráfica, y yo no la tengo; que-
rría decir: “Pongamos este impuesto a los bancos, lo 
asumen los bancos, y cantamos el domingo ‘grande 
es el Señor’.” Pues no, porque la tendencia de estas 
instituciones es trasladar justamente este gravamen. 
¡Eh!, con alternativas muy diversas. No se trata de de-
cir “trasladamos directamente la carga a los señores 
que tienen abiertas con nosotros cuentas de crédito”, 
no, no, no; es mucho más sofisticado. Quien cree que 
el mundo bancario, que el mundo financiero interna-
cional no goza hoy de una sofisticación que permite 
trasladar esta carga a los clientes, no es de este mun-
do. Diputado, diputados, no es de este mundo. Prime-
ra consideración.

»La segunda es que esto, desde nuestro punto de vis-
ta, dificulta aún más justamente la concesión de crédi-
to. Como se relaja todo el tema de capital, como que 
hay dificultades objetivas, lo que se penaliza, aun no 
diciéndolo, es el crédito. Y aquí hemos hecho todos 
–todos, absolutamente todos– profesión, una y otra 
vez, de que uno de los problemas gravísimos que tiene 
planteada la economía es que necesita crédito. Tene-
mos un problema, una batalla dificilísima con las ins-
tituciones financieras para que suelten un euro. 
Y, de repente, desde el Parlamento de esta santa co-
munidad, hacemos una invitación a los bancos a gra-
var aún más para dar argumentos para que esto todavía 
esté más es trangulado. “Así son los políticos”, dirán 
desde el mundo financiero.

»¿Esto es lo que necesita Cataluña ahora? ¿Es este un 
debate moral? No, no lo es. Este debate es: ¿esta medi-
da que se plantea diciendo “mira, recaudaremos esto”, 
qué implicaciones colaterales tiene respecto a lo que 
perseguimos todos, que es crédito? Y eso por no ha-
blar, porque esto lo estaríamos largamente discutien-
do, con respecto a las distorsiones geográficas que es-
te impuesto produciría.

»¿Por qué decimos no a una iniciativa de estas carac-
terísticas? Quien acaba pagando esta iniciativa hiper-
estupenda son los depositantes. Dicen el Gobierno y 
Esquerra Republicana: “No, no, no, porque nosotros 
tendremos un gran control sobre las entidades banca-
rias y evitaremos que esto se desplace hacia los con-
tribuyentes.”

»Es paradójica la gran opinión, la gran confianza que 
tienen los diputados de Convergencia, de Unión y de 
Esquerra en los efectos benéficos de los bancarios de es-
te nuestro mundo. O sea, ¿ustedes nos tratan de de-
cir que los banqueros de nuestro mundo dirán “no, no, 
nos han puesto un impuesto y lo pagamos nosotros” 
y aquí se acabó? ¿O cogerán –perdónenme– mil arti-
lugios, mil y dos mil, para repercutir este, justamente 

este impuesto, tan apreciado por Convergencia y Es-
querra y Unión, a los contribuyentes? ¿Pero cómo po-
demos desconfiar de este principio? ¿Y cómo, gente 
que tiene tanta experiencia, puede creer que los ban-
queros soportarán pacíficamente un impuesto y no lo 
trasladarán a los depositantes?

»Dicen: “No, no, no, porque en el artículo quinto de 
este decreto”» –abro paréntesis: coincide; cierro pa-
réntesis–, «“de este decreto ley nosotros ponemos 
cautelas porque los banqueros no desplacen ello a los 
contribuyentes.” Pero si no lo desplazarán vía lo que 
cobren de su impuesto, lo desplazarán vía comisiones, 
vía banca electrónica. Pero por favor... ¡Ep!, y además 
–¡atención, atención!– esto en un momento en que los 
ciudadanos de este país están agredidos por la presión 
fiscal. ¿O no estamos de acuerdo que, gracias al Parti-
do Popular, soportamos la presión fiscal en renta ma-
yor de Europa tras los suecos?»

Bueno, y podría seguir. Estas palabras pertenecen a 
dos intervenciones. Solo me he permitido algunas li-
cencias: cambiar nombres –«señor Vendrell» y «Ara-
gonés», por «Gobierno» y «Convergencia»; he cam-
biado singulares por plurales, y poco más. Estas son 
dos intervenciones producidas exactamente en el Ple-
no del 30 de noviembre de 2011 y en del 10 de mayo 
de 2012, pronunciadas por una persona a quien tengo 
un aprecio infinito, que es el señor Teixidó. 

¿Y saben qué? Que tenía razón; tenía razón nues-
tro querido portavoz de economía de Convergencia y 
Unión, tenía razón. Porque sí, es cierto: efectos per-
versos, es inoportuno, es contraproducente, lo paga-
rán los ahorradores, limitará la concesión de los cré-
ditos, fugará el ahorro a otras comunidades. Porque 
es cierto, este no es un impuesto a los bancos, es un 
impuesto a los ahorradores y no sé si es seráfico, pero 
es ser un poco ingenuo pretender lo contrario y, sobre 
todo…, tragárselo. A estas alturas..., que es que ya so-
mos mayorcitos, ¿verdad, Teixidó?

Yo, señor Mas-Colell, ya sé que debe ser muy duro 
que un alumno le aplique las recetas que el profesor 
denostaba hace no tanto. Es lo que tienen los pactos, 
como decía Groucho Marx. No, decía otra cosa; él 
decía que la política hacía extraños amigos de cama, 
¿eh? Bueno.

Entonces, pero la verdad de este impuesto, ¿qué es es-
te impuesto? Para resumir. Uno, es una condición sine 
qua non, ¿eh?, impuesta por Esquerra para «netear» y 
limpiar su apoyo a un gobierno de derechas –uno. 
Y dos, es lo que decía la gacetilla de Convergencia: 
«El Govern desafía a Montoro y crea un impuesto so-
bre los depósitos bancarios», el desafío. Porque uste-
des tienen muy claro que este impuesto no lo van a 
cobrar.

Ya sé que a ustedes la técnica jurídica, la legalidad, to-
do esto a ustedes les importa, vamos, ¡un comino! ¡Si 
les da igual, pero si les da igual! ¡Si es que a cualquier 
alumno de primero que hiciera esto le iban a meter un 
cero, pero, vamos, monumental!, y ustedes lo venden 
aquí como una gran medida, tomada cuándo, cómo y 
por qué –cuándo, cómo y por qué–, como coartada, 
500 millones de euros, al día siguiente en TV3, ahí: 
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«Cinc-cents milions d’euros que deixarem d’ingressar 
pel malèfic –no seràfic– Govern espanyol.» Yo no sé si 
es maléfico o seráfico, yo lo que sé es que no está mal 
intentar coordinar un poco las comunidades y que es-
to no sea ni un race to the bottom ni un race to the top, 
¿eh?, puestos aquí a ver quién la hace más gorda. Yo 
no sé si los modelos son Extremadura y Andalucía en 
este tipo de medidas; ustedes creen que sí. No parece 
que sea la línea del resto de países europeos, que 
sí que están apostando por otra cosa que ustedes debe-
rían explorar, que es otro tipo de impuestos, a las tran-
sacciones financieras, donde corresponde, en el marco 
europeo. Porque usted, Teixidó, decía que aplicar es-
to a nivel local era un error. Y, claro, le repito: usted 
tenía razón. ¿Qué ha pasado? (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
Acabo, presidente..., o presidenta –presidenta. ¿Qué ha 
pasado? Este transfuguismo argumental, este no fun-
damentalismo fiscal, sino funambulismo fiscal.

Porque aquí no estamos hablando de ingresos, ¿eh?, 
estamos hablando de quién lo paga. Y yo no sé el se-
rafismo aquí, ¿eh?, pero esto lo van a pagar las clases 
medias que han ahorrado, porque los que tienen ya sa-
ben cómo no pagarlo y a esos las comisiones no se 
les aplicarán, y a los que no simplemente cogerán y 
se irán, que es lo que hacen algunos, empadronándose 
fuera de Cataluña o, simplemente, haciendo lo que les 
ofrecerán los bancos, no por escrito, sino verbalmente. 
¿Pero ustedes de dónde han caído? Ustedes han caído 
en otro sitio, que es en una trampa.

Mire, decía aquí, como estaban antes muy filosóficos... 
–no está..., el de Rousseau... Bueno. Thoreau: «Las co-
sas no cambian, cambiamos nosotros». Bien cierto. 
Heráclito –Heráclito–: «Nada es permanente, a excep-
ción del cambio.» Pero hay un tema, que es que us-
tedes no son ni schopenhaurianos –Schopenhauer–, 
donde el cambio es la única cosa inmutable; ustedes 
son lampedusianos: «A veces hay que cambiar algo 
para que todo siga igual.» ¿Y saben lo que es seguir 
todo igual? Que ustedes sigan en el Gobierno. ¿A cos-
ta de qué? De aceptar una coartada que saben que no 
van a cobrar o ingresar, que metería la mano una vez 
más, si se acabase aplicando, en las carteras de los 
ciudadanos, para mayor honra de su único objetivo, 
que no es sacar a Cataluña de la crisis, sino ingresar 
algo más o tener una coartada para seguir peleando 
con el Gobierno de España; ese es su objetivo. Porque, 
si lo acabasen ingresando, ¿saben para qué iba a aca-
bar sirviendo, este dinero? Para que ustedes lo sacrifi-
casen en el altar de la construcción nacional.

Yo solo espero que nunca lo puedan aplicar, espero 
que el Constitucional actúe con celeridad, y aunque 
ustedes seguirán con el raca-raca de los 500 millo-
nes de euros, que para eso lo han diseñado, toda es-
ta operación, a última hora, que ni ustedes se creen, 
espero que los ciudadanos jamás tengan que pagar 
ni un solo euro para que ustedes puedan gobernar 
con Esquerra Republicana y sigan construyendo una 
nación con el objetivo de destruir nuestro estado de 
bienestar.

Gracias, presidenta, diputados, diputadas.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Moltes gràcies. Bé. Des de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Alternativa d’Esquerres farem un vot de con-
fiança a aquesta mesura, perquè ataca, encara que de 
forma bastant innocent i primària..., i com a principi, 
en tot cas, entenem que és correcta, la via que s’aga-
fa d’intentar començar a tributar, a fer un mapa tribu-
tari de com hauria d’estar regulat el mercat financer 
perquè contribuís al bé públic, cosa que ara fa estra-
nyament o de forma molt tangencial. És per això que 
hi donarem un vot favorable, i també perquè, bàsica-
ment, és un pols contra l’Estat per la capacitat que pu-
gui tenir el nostre país d’ingressar diners propis i, per 
tant, de fer una fiscalitat pròpia, i en aquest sentit ens 
sembla un pols necessari a mantenir i a tensionar.

Però no ens és suficient, aquest impost, i entenem que, 
a més a més, serà de difícil aplicació, no només per les 
traves legals que hi pugui posar l’Estat espanyol, sinó 
pel comportament que puguin tenir els bancs, justa-
ment, després, perquè de moure’s en saben molt, els 
bancs, i els impostos de moure’s en saben molt poc o 
de seguir la velocitat que segueix el capital i, per tant, 
que segueixen les operacions bancàries.

I, a més a més, ens sembla insuficient i volem plante-
jar també –no sé si cal demanar-ho o ja hi ha prou de-
mandes– que es tramiti com a projecte de llei, perquè 
voldríem corregir-ne, en tot cas, la progressivitat. És 
poc progressiu que es tributi el mateix en els dipòsits 
bancaris de vint mil euros que en els molt més superi-
ors, hi hagi el mateix tribut, i, per tant, voldríem mi-
llorar-ne la progressivitat.

Si fos cert que aquest impost pogués aplicar-se i, a 
més a més, diguéssim, sense provocar una fuga de ca-
pitals i una fuga de dipòsits bancaris, permetés ingres-
sos nous al Govern –cosa que, en tot cas, posem en 
guaret, en dubtem–, d’altra banda, demostraria que sí 
que hi havia alternativa, en tot cas, que el discurs de 
«no hi ha alternativa» de l’anterior Govern, el 2012, 
no era tan cert com ens volien fer veure.

Respecte a la intervenció del Partit Socialista –i apro-
fito ja per respondre–, senyor Lucena, home, no digui 
que la gent no entén el rescat financer; l’entén perfec-
tament i entén perfectament la injustícia que suposa. 
No digui que és que la gent no entén els mecanismes 
del rescat financer; el que sí que ha entès és com ha 
passat tot el deute privat a ser públic i, a més, l’endeu-
tament de l’Estat via aquest rescat financer.

I, respecte a la intervenció d’Iniciativa, també ens 
agradaria remarcar que el mercat financer existeix 
des de fa més de dos anys i que ens hauria encantat 
trobar-nos, en tot cas, al final del Govern del tripartit 
d’esquerres un mapa tributari de com poder regular de 
forma integral i amb totes les possibilitats un sistema 
financer que hem descobert..., vaja, o alguns han des-
cobert extremadament avariciós i extremadament in-
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solidari amb la població nostra, és a dir, amb la pobla-
ció que el sustenta.

Res més. El nostre vot serà afirmatiu en aquest decret 
llei, perquè sigui tramitat com a projecte de llei als...

La presidenta

Té la paraula a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, la il·lustríssima dipu-
tada senyora Montserrat Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Honorable presidenta, consellers... Vicepresidenta, 
consellers, senyores i senyors diputats, aquest decret 
llei crea un impost sobre els dipòsits de les entitats de 
crèdit com un tribut propi de la Generalitat de Catalu-
nya, per tal de fer front a la difícil situació econòmica 
financera i per tal d’aconseguir les mesures d’equilibri 
pressupostari. És un impost que grava els bancs, les 
caixes, les seccions de crèdit, etcètera, però no els di-
positaris i no la ciutadania, i pel qual es preveu una re-
captació anual aproximada d’uns 500 milions d’euros.

I per què un nou impost? I el senyor Coto ens ho de-
manava, no sabia el perquè, i jo ara intentaré expli-
car-li, senyor Coto, el perquè. Bàsicament, ho fem per 
tres raons, tres raons que tothom coneix i que ja s’han 
citat anteriorment.

La primera raó és la situació econòmica: una crisi sen-
se precedents que ja fa cinc anys que ens colpeja i que 
ens ha portat a alts índexs d’atur, a creixements nega-
tius sostinguts, a un fort endeutament de l’economia 
pública i privada, amb les consegüents limitacions de 
dèficit públic que estem patint, per tal d’aturar el deu-
te i els interessos que això genera i que realment són 
molt importants; manca de crèdit de les entitats finan-
ceres per a les empreses i les famílies, i la consegüent 
pèrdua d’activitat empresarial i la caiguda del con-
sum, i també manca d’un instrument de política mo-
netària per poder actuar com s’havia fet sempre, fins a 
dia d’avui, i això ens fa que hàgim de fer devaluacions 
internes, amb baixades de sous i pèrdues de poders 
adquisitius. Realment, un panorama inèdit, una situ-
ació on moltes persones s’ho passen molt malament 
i sense cap recurs. Ens trobem amb la pitjor recessió 
que hem tingut a l’economia moderna i, de moment, 
sense indicis de recuperació.

La segona de les raons és la relació del Govern de l’Es-
tat amb la Generalitat de Catalunya. Mirin, per tots és 
sabut que l’Estat espanyol s’emporta de Catalunya més 
del 8 per cent del producte interior brut, diners que 
se’n van i que no tornen. Tothom sap que tenim un dè-
ficit estructural, bàsicament, degut al mal finançament 
que ha tingut la Generalitat, endèmic, davant de les 
obligacions que aquesta ha de prestar. No ens paguen 
des del Govern espanyol tot el que ens deuen, tot i que 
Catalunya és una de les comunitats que més aporta i 
amb un alt grau de solidaritat, i recordin inversions en 
infraestructures, disposició addicional tercera, Fons 
de competitivitat... Ho ha dit el president aquest de-
matí: incrementen impostos i Catalunya no en veu ni 
cinc; per exemple, l’IVA. I ara, actualment –i molt 

important–, la no-flexibilització de l’objectiu de dèficit 
de la Generalitat del 0,7 a l’1,5, que ha demanat el Go-
vern de Catalunya. Si les comunitats autònomes som 
aproximadament el 33 per cent de la  despesa, per jus-
tícia ens pertocaria el 33 per cent del dèficit; per tant, 
el Govern espanyol es queda una part dels dèficits 
que ens pertoquen a nosaltres i  només ens deixen fer, 
per al 2013, bàsicament un 11 per cent.

M’aturo en aquest punt perquè, de fet, poder flexibi-
litzar el dèficit és molt important, tal com ho ha 
fet la Unió Europea amb Madrid, perquè suposaria 
una dis minució dels ajustos per al 2013 del vol-
tant de 1.600 mi lions d’euros –poca broma–; per cert, 
reco manació que ha fet Europa als països de la Unió 
Europea per tal que no penalitzin els govern regionals 
davant dels governs centrals i que es reparteixi l’ob-
jectiu de dèficit entre tots: informe Pallone –no sé si el 
conei xen; si volen, els el recordo. I, per cert, si veuen 
el senyor Montoro, jo els agrairia, doncs, que li ho re-
cordessin.

Segons Europa també, el Govern espanyol tampoc 
complirà el seu objectiu de dèficit per al 2012, que era 
el 6,3, l’autoritzat; ja s’està parlant d’un 8 per cent. 
I nosaltres –ahir es va presentar–, el Govern de la Ge-
neralitat, 2,3 per cent de dèficit el 2012, que de fet, si 
cobréssim tot el que se’ns deu, segurament estaríem 
per sota del que nosaltres teníem autoritzat, l’1,5.

Catalunya ha fet un gran esforç, també ho ha dit el 
president aquest dematí. En dos anys ha reduït 5,7 mi-
lions diaris de despesa corrent –5,7 milions d’euros 
diaris. Recordin que teníem –també pagàvem interes-
sos– 6 milions d’euros diaris. Ara, que vinguin els de 
Madrid i que ens intervinguin. Amb quina autoritat? 
Primer potser que compleixin ells.

Però el Govern de l’Estat això de repartir els dèficits 
no ho vol fer. Ells volen continuar fent dèficit a sac, a 
costa de les comunitats autònomes, en aquest cas Ca-
talunya. Volen continuar fent despesa, que diuen que 
és molt necessària –alguna sí–, atur, pensions..., però 
també avions, defensa, ministeris buits de contingut. 
A costa de què? A costa del benestar de Catalunya, a 
costa de retallar l’estat del benestar, de serveis socials, 
de salut, d’ensenyament, de seguretat..., és a dir, reta-
llar el que toca les persones a Catalunya, asfixiar eco-
nòmicament Catalunya; sí, asfixiar econòmi cament 
Catalunya i el Govern de la Generalitat. I sem-
bla que ens diguin: «Bé, bé, ja vindràs, ja vindràs. Vols 
el dret a decidir? Molt bé, molt bé. I la sobirania tam-
bé. Però ja t’ho trobaràs.» A base de què? Deslleial-
tat institucional i incompliments en els pagaments. 
I llavors diuen: «No, no, però si nosaltres ja els dei-
xem els dines amb el FLA, amb el Fons de liquiditat 
autonòmica.» Sí, però pagant interessos, eh?, i no són 
barats, aquests interessos. No hi ha marge de manio-
bra possible.

Per què ho fan? Per recentralitzar? Doncs,  segura  - 
ment. Per limitar el poder de la Generalitat? Segu -
rament. Perquè creuen que així... –i, ho ha dit el nostre 
president de grup–, sense discutir-ho ni parlar-ho po-
dran desarticular el sistema autonòmic? Doncs, proba-
blement també, amb asfíxia financera. 
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Davant d’això estaríem davant de la tercera raó. 
La tercera raó és buscar noves formules de fisca-
litat. I davant d’aquest panorama la Generalitat ha 
de buscar solucions a aquest ofec econòmic. S’apro-
va i s’implementa l’euro per recepta, la taxa judicial, 
l’impost sobre dipòsits bancaris i els senyors del PP, 
que ens volen retallar el dret a decidir, també ens re-
tallen el dret a recaptar. El Govern central és com 
el perro del hortelano, no?, que ni come ni deja co-
mer; doncs, en aquest cas ni fa ni deixa fer: impug-
nen amb un recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal 
Constitucional tota aquesta nova fiscalitat i creen un 
impost a Madrid sobre dipòsits bancaris al zero per 
cent, perquè les comunitats autònomes que en aquell 
moment ho tenen no ho puguin recaptar –jo, no ho 
sé, però també em sona, em sembla que algú ho ha 
dit, a frau de llei; no hi entenc, no sóc jurista–, i re-
sulta que hauran de compensar les que ja ho tenen, 
és a dir, Andalusia, Extremadura, Canàries. Això 
vol dir que ells no recaptaran res i a sobre hauran de 
compensar aquestes comunitats autònomes. Això és 
com el món al revés; sobretot, en un moment de crisi, 
que no deixin que la gent es pugui finançar. De fet, 
no hi ha marge de maniobra. I a nosaltres, igual: 
més asfíxia financera. 

Per tant, el Govern de la Generalitat ha vist la ne-
cessitat de tirar endavant aquest impost sobre els di-
pòsits de les entitats financeres, i així ho ha fet, en 
un període entre legislatures, perquè es tracta d’un 
tribut de caràcter periòdic, ho ha explicat molt bé el 
conseller, previst per gravar el saldo mitjà anual d’un 
exercici, i, per tant, la manca d’aprovació abans de 
final de desembre passat comprometia la seva aplica-
ció durant aquest exercici 2013, i per les raons d’ur-
gències exposades el Govern va aprovar el Decret 
llei 5/2012. 

Ara bé, tenint en compte l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, en el seu article 64.3 es permet la tramitació 
de decrets llei com a projecte de llei, i, com molts ja 
han demanat, doncs, pensem que sí, que això s’hauria 
de tramitar com un projecte de llei; pensem que és bo 
i així ho defensarem.

Dir a moltes de les persones que han sortit aquí que 
deien que per què abans Convergència i Unió no havia 
dit, doncs, o no havia donat suport a aquest tipus d’im-
posició, dir que, bé, nosaltres estàvem amb un pacte 
fiscal. Jo no sé si algú no recorda que això va durar 
gairebé fins al mes de setembre. O és que a algú ja 
se li ha oblidat el mes de setembre passat? Crec que 
allà van passar coses definitives que han fet canviar 
el rumb de moltes altres coses. I, per tant, m’estranya 
que hi hagi tan poca memòria en aquest sentit. 

I al senyor Lucena, del PSC, doncs, jo li diria que jo, 
escolti, sóc una pobra economista que sé el que sé. 
I jo entenc que al meu poble a vostè li dirien que no 
necessita padrins. Però, en tot cas, jo no sé si vostè 
ho ha repassat bé tot plegat. El dèficit que es va dei-
xar aquí va ser molt important per part del tripartit: 
de 10.000 milions d’euros el 2003 fins a 50.000 mili-
ons d’euros el 2010. Per tant, vull dir, pensem-hi una 
miqueta. 

I, senyor Coto, jo espero haver-li contestat, doncs, per 
què ho hem aplicat, tot plegat, crec que és prou impor-
tant: asfíxia financera; per tant, una cosa o altra ha de 
fer la Generalitat per poder continuar donant els ser-
veis als seus ciutadans. Res més. 

Moltes gràcies.

I també demanaria que es tramités com a projecte de 
llei.

(José Antonio Coto Roquet demana per parlar.)

La presidenta 

Senyor Coto...? 

José Antonio Coto Roquet 

Per al·lusions.

La presidenta 

Trenta segons.

José Antonio Coto Roquet 

Sí. Senyora Ribera, diputada de Convergència i Unió, 
vostès encara no han entès per què han perdut dotze 
diputats, per què tenen el 30 per cent de vots, el ma-
teix percentatge que té el senyor Rubalcaba al con-
junt d’Espanya. I això és perquè vostès, en lloc de 
voler solucionar la crisi, el que volen és convertir-se 
en el clon d’Esquerra Republicana de Catalunya. I  així 
els va. 

I, miri, jo li recomano, senyora Ribera, que llegeixi 
la intervenció del senyor Fernàndez Teixidó, diputat 
del seu grup parlamentari, la qual subscric al cent per 
cent i la qual, certament, desmunta l’impost que vos-
tès pretenen crear el dia d’avui.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

(Pere Aragonès i Garcia demana per parlar.)

La presidenta 

Senyor Aragonès...? 

Pere Aragonès i Garcia 

Demano la paraula per al·lusions i contradiccions múl-
tiples, de diversos grups. 

La presidenta 

Trenta segons. 

Pere Aragonès i Garcia 

Bé. Miri, senyor Lucena, nosaltres fem les propostes 
des de tota la modèstia i admetem que són millora-
bles. I aquesta modèstia l’exigim a tothom, sobretot 
en base a l’experiència, que ens hauria d’ajudar més, 
especialment l’experiència, per exemple, dels resul-
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tats de la política econòmica del PSOE a nivell de 
l’Estat, no? Per tant, ens hauria d’ajudar a fer les pro-
postes amb molta més modèstia i debatre-ho en uns 
altres termes.

Respecte al senyor Coto, bé, diu que ara el senyor 
Mas-Colell s’ha convertit en un clon d’Esquerra Re-
publicana. Doncs, vigili que el senyor Montoro el mes 
d’abril no augmenti el tipus del zero a un altre, perquè 
imagini’s l’espant que tindria vostè en veure que el se-
nyor Montoro es converteix en un clon d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Nosaltres, com a mínim, no 
en reivindicaríem la paternitat.

I, en tercer lloc, senyor Cañas, jo també llegiré. Diu: 
«Yo creo que ustedes han situado, por una vez, en es-
te Parlamento un debate imprescindible; han tenido la 
valentía, y esto desde Ciutadans se lo queremos poner 
en valor, de traer aquí este debate.» De llegir, em sem-
bla que en sabem tots.

Moltes gràcies.

(Jordi Cañas Pérez demana per parlar.)

La presidenta 

Molt bé. Senyor Cañas, suposo que per al·lusions di-
rectes... (Pausa.) Trenta segons. 

Jordi Cañas Pérez 

Lamento decirle, señor Aragonès, que era una forma 
solo de decirle que compartíamos con usted la nece-
sidad de un debate en profundidad sobre las necesida-
des de reforma fiscal en el conjunto de España y una 
forma elegante de decirle que era una propuesta ab-
surda, pero que era necesario y posible debatirla en 
este Parlamento. No confunda usted la bondad, ¿eh?, 
con la simplicidad del argumento. Votamos en contra. 
Usted lo sabe, ¿eh?

(Maurici Lucena i Betriu demana per parlar.)

La presidenta 

Senyor Lucena... 

Maurici Lucena i Betriu

Se’m sent? (Pausa.) Sí, també per al·lusions i per acla-
rir. Senyor Aragonès...

La presidenta 

Trenta segons.

Maurici Lucena i Betriu 

...jo entenc que en aquest Parlament, entre altres co-
ses, venim a fer valoracions. I la meva, doncs, és una 
valoració tan respectable com la d’altres. I jo crec sin-
cerament que la tradició de la política econòmica del 
seu partit, doncs, no té la solvència que jo entenc que 
hauria de tenir. Però és una modesta valoració. I ho 
dic des de la humilitat. Per cert, penso també –no vull 
obrir un altre torn d’al·lusions– que tampoc representa 
la del conseller Mas-Colell. No ho sé, potser ha can-
viat una mica els darrers mesos. Però és una modesta 
opinió, i res més.

La presidenta 

Passem a la votació d’aquest decret llei. 

D’acord amb l’article 136.3 del Reglament, s’entén que 
els vots afirmatius són favorables a la convalidació i 
que els vots negatius són favorables a la derogació. 
Passem, doncs, a la votació. 

Comença la votació. 

Ha estat convalidat per 105 vots a favor i 26 en contra. 

Atès que hi han hagut diferents manifestacions per 
part dels grups parlamentaris en el sentit que aquest 
decret llei es tramiti com a projecte de llei, es pot 
aprovar per assentiment aquesta tramitació, sí? (Pau-
sa.) Doncs, queda la proposta de tramitació d’aquest 
decret com a projecte de llei. 

Se suspèn la sessió fins demà a les deu.

La sessió se suspèn a dos quarts de vuit del vespre i deu 
minuts.
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Proposta de resolució de creació de comis-
sions
Tram. 252-00004/10


Proposta al Ple
Mesa del Parlament i Junta de Portaveus, 15.01.2013


Comissions legislatives (art. 51.1 RPC)


Comissió d’Afers Institucionals (CAI)


Àmbits


Desplegament de l’Estatut.


Relacions institucionals.


Participació.


Organització administrativa de l’Administració de la 
Generalitat.


Funció pública.


Administració i govern local.


Acció comunitària i de desenvolupament local.


Esports.


Afers religiosos.


Memorial democràtic.


Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
(CEF)


Àmbits


Política econòmica.


Pressupost de la Generalitat.


Finances i control financer del sector públic de la Ge-
neralitat.


Entitats de crèdit.


Mercat de valors.


Promoció i defensa de la competència.


Sector assegurador.


Jocs i apostes.


Comissió d’Empresa i Ocupació (CEO)


Àmbits


Polítiques d’ocupació i intermediació laboral.


Relacions laborals i inspecció de treball.


Formació ocupacional i contínua.


Economia social, cooperatives i autoempresa.


Indústria.


Seguretat industrial.


Innovació.


Telecomunicacions i societat de la informació.


Internacionalització de l’empresa.


Comerç.


Turisme.


Consum.


Energia, energies renovables i mines.


Comissió de Justícia (CJ)


Àmbits


Justícia.


Serveis penitenciaris.


Rehabilitació i justícia juvenil.


Relacions amb l’Administració de justícia.


Dret i entitats jurídiques.


Comissió d’Interior (CI)


Àmbits


Seguretat ciutadana, seguretat pública i trànsit.


Emergències i protecció civil.


Prevenció, extinció d’incendis i salvament.


Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (CARPAMN)


Àmbits


Polítiques d’agricultura.


Polítiques de ramaderia.


Polítiques de pesca.


Desenvolupament del món rural.


Alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.


Medi natural.


Boscos i biodiversitat.


Comissió d’Ensenyament i Universitats (CEU)


Àmbits


Polítiques educatives i planificació.
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Ordenació i innovació educatives.


Formació professional i formació permanent.


Universitats.


Recerca.


Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS)


Àmbits


Política i planificació territorials.


Infraestructures i mobilitat.


Urbanisme.


Polítiques ambientals i de sostenibilitat.


Aigua.


Residus.


Habitatge.


Comissió de Benestar, Família i Immigració 
(CBFI)


Àmbits


Política de serveis socials.


Famílies.


Atenció als infants i als adolescents.


Acolliments i adopcions.


Polítiques d’inclusió social.


Polítiques de la gent gran.


Immigració.


Acció comunitària.


Xarxa d’equipaments cívics i socials.


Comissió de Cultura i Llengua (CCL)


Àmbits


Promoció i difusió culturals.


Patrimoni cultural, arxius i museus.


Indústries culturals.


Cooperació cultural.


Llengua.


Comissió de Salut (CS)


Àmbits


Política i planificació sanitàries.


Serveis sanitaris.


Equipaments sociosanitaris.


Seguretat alimentària.


Comissions específiques (art. 54.1 RPC)


Comissions de seguiment (art. 56.1 RPC)


Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP)


Àmbit


Planificació i estudi de les polítiques d’igualtat.


Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)


Àmbit


Planificació i estudi de les polítiques de joventut.


Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació (CAEUEC)


Àmbits


Relacions internacionals i acció exterior.


Relacions amb la Unió Europea.


Polítiques de cooperació al desenvolupament i de so-
lidaritat.


Comissió de la Infància (CDI)


Àmbits


Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.
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Proposta de resolució de declaració de so-
birania del poble català
Tram. 250-00058/10


Presentació
Grup Mixt


Reg. 856 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.01.2013


Proposta de resolució de Declaració de 
sobirania del poble català


Preàmbul


Els Països Catalans són una nació, i com a tal tenen el 
dret a exercir l’autodeterminació.


Durant tot el segle xx la voluntat d’autogovernar-se 
dels i de les catalanes ha estat una constant. Ho fou 
durant el període republicà, en el debat de l’Estatut 
de Núria, l’aprovació del qual fou condicionat per la 
intransigència de les Corts espanyoles. La resistència 
política en el marc de les dues dictadures i dels règims 
monàrquics són també exponents d’aquesta voluntat 
que es perllonga en el temps. En l’actual monarquia 
parlamentària espanyola, el poble català fou condem-
nat. El text constitucional negava el poble català com 
a subjecte polític i el fragmentava en diverses Comu-
nitats Autònomes, prohibint expressament la federa-
ció dels territoris que configuren els Països Catalans. 
Cal recordar que aquest text constitucional, redactat 
en un context de mínimes garanties democràtiques, 
preveu la intervenció militar en cas que algun dels 
territoris de l’Estat decideixin exercir els seus drets 
nacionals.


Amb el maltracte econòmic, institucional, territorial 
o cultural l’encaix del nostre poble en els marcs ins-
titucionals francès i espanyol s’ha demostrat inviable. 
Els atacs a la llengua arreu dels Països Catalans o al 
model d’immersió a l’escola al Principat són tan sols 
exemples recents d’aquesta voluntat, reiterada, de 
l’Estat a fer desaparèixer la forma de veure el món i 
de viure que tenim els i les catalanes.


La crisi desencadenada pel debat estatutari a partir 
de la segona meitat de la dècada del 2000 i l’auge de 
les consultes populars per la independència, han con-
vertit en majoritària la voluntat de decidir del poble. 
Aquesta eclosió ha fet coincidir en el dret a decidir a 
una part majoritària de la societat. Les mobilitzacions 
del 10 de juliol del 2010 i de l’11 de setembre del 2012 
obliguen als representants polítics a moure fitxa i a 
facilitar que el poble català pugui exercir el seus drets 
col·lectius, en llibertat i sense condicions. Aquests re-


presentants són conscients del paper protagonista del 
poble en el procés d’autodeterminació.


Cal recordar, tanmateix, que aquest procés té lloc en 
el marc d’una crisi capitalista especialment dolorosa, 
que ve acompanyada de les retallades més importants 
en el sector públic i la negació, fins i tot, dels drets 
més elementals (habitatge, treball...) per una part 
important de la societat. En aquest sentit i per fer el 
procés el més ampli possible, és imprescindible que 
aquest vagi acompanyat d’un replantejament del marc 
econòmic, dels tractats internacionals contrets per 
l’Estat i de la forma que prendrà la nostra democràcia.


Per tal de continuar el procés d’autodeterminació del 
poble català, el Parlament de Catalunya, reunit en 
sessió plenària en l’inici de la X legislatura, formula 
la següent:


Declaració de sobirania del poble català


1. El Parlament de Catalunya constata que la cons-
ciència nacional del nostre poble ha avançat molt 
aquests darrers anys. Fruit d’això, una gran majoria 
d’aquesta cambra es manifesta a favor de la realitza-
ció d’un referèndum democràtic per decidir quin ha 
de ser el seu futur.


2. El Parlament de Catalunya considera que els in-
tents d’encaix del nostre poble a dins l’Estat espanyol 
i francès han esdevingut una via sense recorregut. Els 
catalans i les catalanes, maltractats durant segles per 
part de l’Estat espanyol, tenen dret a manifestar les 
seves legítimes aspiracions nacionals mitjançant un 
referèndum, com a part d’un procés constituent en el 
marc dels Països Catalans.


3. El Parlament de Catalunya, com a òrgan de repre-
sentació d’una part del territori de la nació catalana, 
aspira a participar en un procés de vertebració del 
conjunt dels Països Catalans, sempre i quan aquesta 
sigui la voluntat majoritària expressada democràtica-
ment per aquests territoris. Conseqüentment, insta el 
Govern de Catalunya a obrir un procés de diàleg amb 
els agents socials, econòmics i culturals dels Països 
Catalans per sondejar la seva voluntat de sumar-se a 
un procés de sobirania més ampli, i explorar possibles 
vies per a la seva vertebració nacional.


4. És per tot això que el Parlament expressa la neces-
sitat que el poble català faci el seu propi camí, consta-
tant la necessitat de decidir lliurement i democràtica 
el seu futur col·lectiu, com a única via per tal de ga-
rantir el progrés i la justícia social i el foment de la 
cultura i la llengua pròpies. Constatem la necessitat 
de construcció d’una societat més democràtica, igua-
litària i justa, fonamentada en l’Estat del benestar, les 
llibertats polítiques, els drets socials i ecològics i la 
solidaritat internacional.


5. El Parlament insta el Govern de la Generalitat i 
les forces polítiques i els agents socials, econòmics 
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i cultu rals a impulsar un acord el més ampli possible 
per tal de portar a terme aquest procés democràtic i 
el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comu-
nitat internacional, per tal que les catalanes i catalans 
puguin autodeterminar-se en un marc de plena lliber-
tat, respecte al pluralisme i el foment del debat i de la 
participació. El Parlament es compromet a acompa-
nyar un procés de mobilització i organització popular, 
promovent si cal la desobediència civil davant dels 
obstacles institucionals que s’oposin a la sobirania del 
poble.


6. El Parlament de Catalunya constata que l’obertura 
d’un procés orientat a l’exercici de la plena sobirania 
per part del poble català comporta necessàriament el 
debat profund sobre el model polític, institucional, 
econòmic, social i cultural. Això també implica el re-
plantejament de les relacions internacionals del país, 
inclosa la conveniència d’esdevenir un Estat membre 
de la UE.


7. El Parlament de Catalunya constata la necessitat ur-
gent que el poble català pugui determinar lliurement 
i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a 
fer un referèndum d’autodeterminació amb una pre-
gunta explícita sobre la constitució d’un nou estat in-
dependent. Aquest referèndum s’ha de celebrar el més 
aviat possible, en cap cas més enllà del 2014. Aquest 
referèndum ha de contemplar la participació de totes 
les persones del país, al marge del reconeixement ac-
tual de la seva ciutadania.


8. Finalment, el Parlament de Catalunya és conscient 
de les dificultats del procés cap a l’autodeterminació 
del poble català, i per això anima a les catalanes i ca-
talans a mantenir-se actius i mobilitzats per defensar 
el dret a decidir i ser protagonistes d’aquest procés.


Palau del Parlament, 14 de gener de 2013


David Fernàndez Ramos
President del Grup Mixt


Esmenes presentades
Reg. 1010 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 22.01.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 1010)


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 estableix l’article 145 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena de modificació a les 
Propostes de resolució de 


– Declaració de sobirania del poble català (tram. 250-
00058/10).


– Declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).


– D’aprovació de la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).


– Declaració sobre el dret a decidir i a la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


Davant les propostes que diferents grups parlamen-
taris sotmeten a consideració al primer Ple del Par-
lament d’aquest període de sessions, en la que fixen 
la seva posició sobre el que consideren que és la seva 
prioritat: una declaració de sobirania; i atenent a 
què, el Parlament de Catalunya com a representació 
dels ciutadans de Catalunya, considera que cal fixar 
la prioritat en donar resposta als problemes reals que 
afronten diàriament els catalans, es considera justifi-
cat i oportú l’adopció d’una resolució i un compromís 
en relació a la crisi econòmica i al model de finança-
ment de la Generalitat de Catalunya.


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 ce-
lebració 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, 
basada en la internacionalització, la recerca i la in-
novació. 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 mit-
jans 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 estudiants 
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 explo-
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rar noves fórmules de finança-ment basades en noves 
modalitats 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, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres adminis-
tracions 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 fi-
nançament es destinaran a sufragar les polítiques bà-
siques 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 matèria 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, 22 de gener de 2013


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució de declaració sobre 
la sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya
Tram. 250-00059/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 857 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.01.2013


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant el Ple del Parlament del 23 de gener de 2013.


Exposició de motius


Catalunya és una nació, i com a tal té el dret a decidir 
lliurement el seu destí, és a dir, a exercir el dret a l’au-
todeterminació.


La voluntat d’autogovern del poble català s’ha expres-
sat de forma constant al llarg de la història. Durant el 
segle xx aquesta voluntat es va poder concretar en la 
recuperació de la Generalitat en el marc de l’Estatut 
d’Autonomia de 1932, aprovat durant la II República. 
L’aixecament feixista de 1936, i la guerra que aques-
ta insurrecció va provocar, va comptar amb una re-
sistència activa del poble i el Govern de Catalunya. 
Aquesta resistència va continuar durant la llarga 
dictadura franquista; una de les fites fonamentals 
d’aquesta actitud de lluita per les llibertats es concretà 
en la creació de l’Assemblea de Catalunya, l’any 1971: 
el punt tercer de la seva declaració fundacional exi-
gia «el restabliment provisional de les institucions i 
dels principis configurats en l’Estatut de 1932, com a 
expressió concreta d’aquestes llibertats a Catalunya i 
com a via per a arribar al ple exercici del dret a l’au-
todeterminació».


El poble de Catalunya ha expressat, després de la 
dictadura franquista, en dues ocasions, l’any 1979 i 
l’any 2006, la seva voluntat d’autogovern concretada 
en els respectius Estatuts d’Autonomia. I al llarg dels 
trenta-tres anys d’existència de les institucions de-
mocràtiques catalanes recuperades, el Parlament de 
Catalunya ha proclamat en diverses ocasions el dret 
imprescriptible, irrenunciable i inalienable del poble 
català a l’autodeterminació.


La sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, 
com a conseqüència dels recursos presentats pel PP i 
el Defensor del Pueblo, va suposar un menyspreu a la 
voluntat del poble català en no respectar la decisió de 
la ciuta dania expressada en referèndum l’any 2006.


La sentència va comportar la ruptura del pacte cons-
titucional i va obrir una etapa en la que la única via 
de sortida democràtica passa per retornar la veu i la 
capacitat de decisió al poble català.


Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 i 
de l’11 de setembre de 2012 son expressió del rebuig de 
la ciutadania envers la manca de respecte a les decisi-
ons del poble català. La resolució 742/IX del Parlament 
de Catalunya, del 27 de setembre de 2012, aprovada 
per una majoria de vuitanta-sis diputats i diputades 
marca de forma inequívoca el camí cap a una consulta 
o referèndum d’autodeterminació. Els resultats de les 
eleccions del 25 de novembre han ratificat la voluntat 
de celebrar la consulta o el referèndum durant la pre-
sent legislatura i alhora han configurat una composició 
del Parlament que expressa la pluralitat de les forces 
que donen suport a aquest procés.


Els darrers temps hem viscut un continuat procés de 
recentralització, d’atac a l’autogovern de Catalunya i a 
la llengua catalana per part del Govern de l’Estat, que 
s’ha vist afavorit per la sentència del TC. Uns atacs a la 
llengua catalana que en el cas del País Valencià i de les 
Illes Balears han estat liderats pels respectius governs. 
Amb aquests i d’altres pobles compartim una llengua i 
uns vincles històrics i culturals, en el marc dels Països 
Catalans, cap als que expressem la nostra solidaritat, 
la voluntat de compartir l’avenç cap el reconeixement 
dels drets nacionals i l’ampliació de les formes de coo-
peració que preveu l’article 12 de l’actual Estatut.


Cal recordar, però, que l’inici del camí cap a l’autode-
terminació coincideix amb una crisi econòmica que 
ha comportat decisions governamentals que han re-
tallat l’estat de benestar. És imprescindible doncs que 
el procés cap el dret a decidir vagi acompanyat d’un 
pacte que garanteixi els drets socials i democràtics de 
la ciutadania i del país.


De forma simultània, aquest procés s’ha de fer en un 
context d’una forta demanda ciutadana de regene-
ració democràtica, amb una exigència àmpliament 
compartida que reclama altres maneres de fer polí-
tica. El procés pel dret a decidir, sense una profunda 
regeneració democràtica que expulsi la corrupció de 
la vida política de Catalunya, serà molt més difícil i 
tindrà molta menys credibilitat.


Per tal de continuar avançant en aquest procés, el 
Parlament de Catalunya, reunit en sessió plenària en 
l’inici de la X legislatura, i en representació de la vo-
luntat popular expressada democràticament a les dar-
reres eleccions del 25 de novembre de 2012, formula 
la següent:
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Proposta de resolució


Declaració sobre la sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya


1) El Parlament de Catalunya, d’acord amb la voluntat 
popular expressada democràticament, declara de for-
ma solemne que el poble català, en tant que subjecte 
polític i jurídic, disposa de la sobirania democràtica 
necessària per a fer efectiu l’exercici del dret a de-
cidir, com a plasmació del dret a l’autodeterminació 
dels pobles, per poder escollir el seu futur polític amb 
llibertat i sense límits.


2) El procés català del dret a decidir es realitzarà 
d’acord amb els principis següents:


2.1. Legitimitat democràtica


El dret a decidir no es fonamenta tan sols en el reconei-
xement de que Catalunya com a nació pot decidir lliu-
rement el seu destí; és també una expressió concreta de 
les llibertats democràtiques. I és per aquest motiu, que 
la voluntat de celebrar un referèndum o consulta pot ser 
àmpliament majoritària a la societat i al Parlament, in-
dependentment de les legítimes opcions que es vulguin 
defensar quan la consulta es produeixi.


El Parlament vetllarà per assegurar que el procés si-
gui escrupolosament democràtic, garantint la pluralitat 
d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deli-
beració i el lliure debat, en especial a través d’un trac-
tament igualitari en els mitjans públics de comunica-
ció, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti 
sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.


2.2. Diàleg


El Parlament i el Govern de Catalunya apostaran pel di-
àleg i la negociació amb l’Estat espanyol, les institucions 
europees i el conjunt de la comunitat internacional.


2.3. Pluralitat


El dret a decidir és patrimoni de tot el poble de Ca-
talunya i cap persona, força o forces polítiques poden 
intentar monopolitzar-lo o apropiar-se’n de forma ex-
clusiva.


2.4. Transparència


El Parlament vetllarà per assegurar que es facilitin les 
eines necessàries perquè el conjunt de la població dis-
posi de tota la informació precisa per a l’exercici del 
dret a decidir i promourà la participació de la societat 
civil en el procés.


2.5. Legalitat


S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer 
efectiu de forma democràtica l’exercici del dret a de-
cidir. S’impulsaran, de forma conjunta pels grups par-
lamentaris favorables al dret a decidir, al Parlament 
de Catalunya i a les Corts Generals, totes les iniciati-
ves legislatives que puguin ser necessàries per l’exer-


cici d’aquest dret. Al mateix temps es promourà un 
marc de diàleg i negociació amb l’Estat per acordar 
els mecanismes i les condicions de la convocatòria 
d’un referèndum.


2.6. Europeisme


El Parlament defensarà i promourà l’aplicació dels 
principis fundacionals de la Unió Europea, particu-
larment els drets fonamentals dels ciutadans i ciuta-
danes, la democràcia, el compromís amb l’estat de 
benestar, la solidaritat i l’aposta pel progrés econò-
mic, social i cultural.


Per aquests motius el Parlament de Catalunya expres-
sa la seva profunda convicció de que el procés s’ha de 
fer amb voluntat de permanència a la Unió Europea, 
donant a conèixer el camí que ara s’inicia a les insti-
tucions europees i al conjunt dels estats membres de 
la Unió Europea.


2.7. Cohesió social


Atès que el procés es produeix en un context de seve-
ra crisi econòmica que provoca conseqüències greus 
en amplis sectors de la societat, caldrà garantir els 
drets i la cohesió social i territorial del país i la vo-
luntat expressada en múltiples ocasions per la societat 
catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.


2.8. Qualitat democràtica


La credibilitat del procés exigeix, si es vol suscitar un 
ampli suport de la majoria de la ciutadania, una acció 
decidida de reformes democràtiques, des del compro-
mís amb la transparència, la qualitat democràtica i 
l’honradesa.


2.9. Paper central del Parlament


Des del paper central i de lideratge que ha d’exercir el 
Parlament, els grups parlamentaris es comprometen 
a presentar, d’acord amb el Reglament del Parlament, 
una proposta de creació d’una Comissió sobre el dret 
a l’autodeterminació, com espai de recerca del con-
sens polític, tant pel que fa al procés a Catalunya i a 
les iniciatives legislatives a adoptar en el Parlament, 
com per establir el marc de negociació amb el Govern 
de l’Estat.


2.10. Acord Nacional


El procés ha de començar amb la signatura solemne, 
abans de dos mesos, d’un Acord Nacional pel dret a 
decidir, amb participació del Govern, de les forces 
polítiques, els agents socials i les entitats i organismes 
més representatius de la societat catalana que consti-
tuiran un organisme d’impuls i seguiment del procés.


Palau del Parlament, 14 de gener de 2013


Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA







 11 | Sessió plenària núm. 3


Esmenes presentades
Reg. 1010, 1011 i 1014 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 22.01.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 1010)


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 estableix l’article 145 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena de modificació a les 
Propostes de resolució de 


– Declaració de sobirania del poble català (tram. 250-
00058/10).


– Declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).


– D’aprovació de la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).


– Declaració sobre el dret a decidir i a la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


Davant les propostes que diferents grups parlamen-
taris sotmeten a consideració al primer Ple del Par-
lament d’aquest període de sessions, en la que fixen 
la seva posició sobre el que consideren que és la seva 
prioritat: una declaració de sobirania; i atenent a 
què, el Parlament de Catalunya com a representació 
dels ciutadans de Catalunya, considera que cal fixar 
la prioritat en donar resposta als problemes reals que 
afronten diàriament els catalans, es considera justifi-
cat i oportú l’adopció d’una resolució i un compromís 
en relació a la crisi econòmica i al model de finança-
ment de la Generalitat de Catalunya.


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 ce-
lebració 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, 
basada en la internacionalització, la recerca i la in-
novació. 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 mit-
jans 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 estudiants 
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 explo-
rar noves fórmules de finança-ment basades en noves 
modalitats 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, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres adminis-
tracions 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-
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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 fi-
nançament es destinaran a sufragar les polítiques bà-
siques 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 matèria 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, 22 de gener de 2013


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-


gència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 


de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-


nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1011 i 1014)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 145 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent esmena de text alternatiu a les 
propostes de resolució següents: 


– Proposta de resolució de declaració sobre la sobira-
nia i el dret a decidir del poble de Catalunya. Tram. 
250-00059/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.


– Proposta de resolució d’aprovació de la declaració 
de sobirania i del dret a decidir del poble de Cata-
lunya. Tram. 250-00060/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.


1 Esmena núm. 1
De modificació amb text alternatiu
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa


Text alternatiu


ProPosta de resolució d’aProvació de la declaració 
de sobirania i el dret a decidir del Poble de catalunya


Preàmbul


El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha 
manifestat democràticament la voluntat d’autogover-
nar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el ben-
estar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, 
i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col-
lectiva.


L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els 
drets històrics del poble català, en les seves instituci-
ons seculars i en la tradició jurídica catalana. El par-
lamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat 
Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la 
Cort Comtal.


Al segle xiv es crea la Diputació del General o Genera-
litat, que va adquirint més autonomia fins actuar, du-
rant els segles xvi i xvii, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de 
la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís 
amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i 
les institucions d’autogovern.


Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres 
territoris, fet que ha configurat un espai comú lingüís-
tic, cultural, social i econòmic, amb vocació de refor-
çar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.


Durant tot el segle xx la voluntat d’autogovernar-se de 
les catalanes i els catalans ha estat una constant. La 
creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 su-
posà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, 
que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. 
Amb la proclamació de la Segona República espanyo-
la es constituí un govern català el 1931 amb el nom 
de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut 
d’Autonomia.


La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general 
Franco, que instaurà un règim dictatorial fins al 1975. 
La dictadura va comptar amb una resistència activa 
del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites 
de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea 
de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la 
Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn 
el 1977 del seu president a l’exili. En la transició de-
mocràtica, i en el context del nou sistema autonomista 
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definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble 
de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les pri-
meres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.


En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment de-
mocràtic, una majoria de les forces polítiques i socials 
catalanes han impulsat mesures de transformació del 
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el 
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats 
i negatives per part de les institucions de l’Estat Espa-
nyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tri-
bunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa 
radical a l’evolució democràtica de les voluntats col-
lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea 
les bases per una involució en l’autogovern, que avui 
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, 
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.


De diverses formes, el poble de Catalunya ha expres-
sat la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig 
en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massi-
ves del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Na-
ció, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 
sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són ex-
pressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya.


Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la re-
solució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà 
la necessitat que el poble de Catalunya pogués de-
terminar lliurament i democràticament el seu futur 
col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres elec-
cions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre 
de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de 
forma clara i inequívoca.


Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament 
de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X legis-
latura, i en representació de la voluntat de la ciutada-
nia de Catalunya expressada democràticament a les 
darreres eleccions, formula la següent: 


declaració de sobirania i el dret a decidir del Poble 
de catalunya


D’acord amb la voluntat majoritària expressada de-
mocràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per 
fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin deci-
dir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els prin-
cipis següents: 


– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de 
legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà.


– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del 
dret a decidir serà escrupolosament democràtic, ga-
rantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el 
si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pro-
nunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular, que en serà el garant fonamen-
tal del dret a decidir.


– Transparència. Es facilitaran totes les eines neces-
sàries perquè el conjunt de la població i la societat ci-
vil catalana tingui tota la informació i el coneixement 
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui 
la seva participació en el procés.


– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat es-
panyol, les institucions europees i el conjunt de la co-
munitat internacional.


– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i ter-
ritorial del país i la voluntat expressada en múltiples 
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalu-
nya com un sol poble.


– Europeisme. Es defensaran i promouran els princi-
pis fundacionals de la Unió Europea, particularment 
els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat en-
tre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés 
econòmic, social i cultural.


– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents 
per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del 
dret a decidir.


– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant 
que la institució que representa el poble de Catalunya 
te un paper principal en aquest procés i per tant s’hau-
ran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmi-
ques de treball que garanteixin aquest principi.


– Participació. El Parlament de Catalunya i el Go-
vern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot 
aquest procés el mon local, i el màxim de forces polí-
tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals 
i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes 
que garanteixin aquest principi.


El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de 
ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes 
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a 
decidir del poble de Catalunya.


Palau del Parlament, 22 de gener de 2013


Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució d’aprovació de la de-
claració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya
Tram. 250-00060/10


Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 


Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya


Reg. 858 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.01.2013


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant el Ple del Parlament i sol·liciten 
que sigui tramitada pel procediment d’urgència, 
d’acord amb el que estableix l’article 96 del Regla-
ment del Parlament.


Proposta de resolució d’aprovació de la 
Declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya


Preàmbul


El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha 
manifestat democràticament la voluntat d’autogover-
nar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benes-
tar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.


L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els 
drets històrics del poble català, en les seves instituci-
ons seculars i en la tradició jurídica catalana. El par-
lamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat 
Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la 
Cort Comtal. La Cort Comtal es formà el segle xi per 
esdevenir Corts Generals de Catalunya el 1214 quan 
el rei renuncia a ser el poder legislador exclusiu, tot 
anticipant-se al model parlamentari anglès propi de la 
Carta Magna de 1215.


Al segle xiv es crea la Diputació del General o Ge-
neralitat, que va adquirint més autonomia fins actuar, 
durant els segles xvi i xvii, com a govern del Princi-
pat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, 
arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip 
V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic 
català i les institucions d’autogovern.


En l’etapa contemporània, la creació de la Mancomu-
nitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en 


la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la 
dictadura de Primo de Rivera el 1925. Amb la procla-
mació de la Segona República espanyola es constituí 
un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat 
de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.


La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general 
Franco, que instaurà un règim dictatorial fins al 1975. 
Catalunya va poder recuperar la Generalitat, amb 
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu 
president a l’exili. En la transició democràtica, i en 
el context del nou sistema autonomista definit per la 
Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya 
aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions 
al Parlament de Catalunya el 1980.


En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment demo-
cràtic, una majoria de les forces polítiques i socials cata-
lanes han impulsat mesures de transformació del marc 
polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés 
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ini-
ciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives 
per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les 
quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constituci-
onal 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolu-
ció democràtica de les voluntats col·lectives del poble 
català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una 
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total 
claredat en els aspectes polítics, competencials, finan-
cers, socials, culturals i lingüístics.


De diverses formes, el poble de Catalunya ha expres-
sat la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig 
en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions mas-
sives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una 
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són 
expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca 
de respecte a les decisions del poble de Catalunya.


Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la re-
solució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà 
la necessitat que el poble de Catalunya pogués de-
terminar lliurament i democràticament el seu futur 
col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres elec-
cions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre 
de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de 
forma clara i inequívoca.


Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament 
de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X le-
gislatura, i en representació de la voluntat de la ciuta-
dania de Catalunya expressada democràticament a les 
darreres eleccions, formula la següent


Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya


D’acord amb la voluntat expressada democràticament 
per part del poble de Catalunya, el Parlament de Ca-
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talunya acorda fer efectiu l’exercici del dret a decidir 
per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 
puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord 
amb els principis següents:


1. Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de 
legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà.


2. Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici 
del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, 
garantint especialment la pluralitat d’opcions i el res-
pecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg 
en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el 
pronunciament que en resulti sigui l’expressió majori-
tària de la voluntat popular.


3. Transparència. Es facilitaran totes les eines neces-
sàries perquè el conjunt de la població i la societat ci-
vil catalana tingui tota la informació i el coneixement 
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui 
la seva participació en el procés.


4. Diàleg. S’apostarà pel diàleg i la negociació amb 
l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt 
de la comunitat internacional.


5. Cohesió social. Es garantirà la cohesió social del 
país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per 
la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol 
poble.


6. Europeisme. Es defensaran i promouran els princi-
pis fundacionals de la Unió Europea, particularment 
els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, 
el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat 
entre els diferents territoris de la Unió i l’aposta pel 
progrés econòmic, social i cultural.


7. Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals exis-
tents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exer-
cici del dret a decidir.


Parlament de Catalunya, 15 de gener de 2013


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC


Esmenes presentades
Reg. 1010, 1011 i 1014, 1012 / Admissió a 


tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 1010)


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 estableix l’article 145 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena de modificació a les 
Propostes de resolució de 


– Declaració de sobirania del poble català (tram. 250-
00058/10).


– Declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).


– D’aprovació de la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).


– Declaració sobre el dret a decidir i a la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


Davant les propostes que diferents grups parlamen-
taris sotmeten a consideració al primer Ple del Par-
lament d’aquest període de sessions, en la que fixen 
la seva posició sobre el que consideren que és la seva 
prioritat: una declaració de sobirania; i atenent a 
què, el Parlament de Catalunya com a representació 
dels ciutadans de Catalunya, considera que cal fixar 
la prioritat en donar resposta als problemes reals que 
afronten diàriament els catalans, es considera justifi-
cat i oportú l’adopció d’una resolució i un compromís 
en relació a la crisi econòmica i al model de finança-
ment de la Generalitat de Catalunya.


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 ce-
lebració 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, 
basada en la internacionalització, la recerca i la in-
novació. 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 mit-
jans 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 estudiants 
en un mercat de treball cada vegada més exigent i 
competitiu.
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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, 22 de gener de 2013


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1011 i 1014)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 145 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent esmena de text alternatiu a les 
propostes de resolució següents: 


– Proposta de resolució de declaració sobre la sobira-
nia i el dret a decidir del poble de Catalunya. Tram. 
250-00059/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.


– Proposta de resolució d’aprovació de la declaració 
de sobirania i del dret a decidir del poble de Cata-
lunya. Tram. 250-00060/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.


1 Esmena núm. 1
De modificació amb text alternatiu
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa


Text alternatiu


ProPosta de resolució d’aProvació de la declaració 
de sobirania i el dret a decidir del Poble de catalunya


Preàmbul


El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha 
manifestat democràticament la voluntat d’autogover-
nar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el ben-
estar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, 
i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col-
lectiva.


– 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 explo-
rar noves fórmules de finança-ment basades en noves 
modalitats 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 mate-
rialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocupació 
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, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres adminis-
tracions 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 fi-
nançament es destinaran a sufragar les polítiques bà-
siques 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 matèria de 
limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.
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L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els 
drets històrics del poble català, en les seves instituci-
ons seculars i en la tradició jurídica catalana. El par-
lamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat 
Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la 
Cort Comtal.


Al segle xiv es crea la Diputació del General o Genera-
litat, que va adquirint més autonomia fins actuar, du-
rant els segles xvi i xvii, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de 
la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís 
amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i 
les institucions d’autogovern.


Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres 
territoris, fet que ha configurat un espai comú lingüís-
tic, cultural, social i econòmic, amb vocació de refor-
çar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.


Durant tot el segle xx la voluntat d’autogovernar-se de 
les catalanes i els catalans ha estat una constant. La 
creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 su-
posà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, 
que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. 
Amb la proclamació de la Segona República espanyo-
la es constituí un govern català el 1931 amb el nom 
de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut 
d’Autonomia.


La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel ge-
neral Franco, que instaurà un règim dictatorial fins 
al 1975. La dictadura va comptar amb una resistèn-
cia activa del poble i el Govern de Catalunya. Una 
de les fites de la lluita per la llibertat és la creació 
de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la 
recuperació de la Generalitat, amb caràcter pro-
visional, amb el retorn el 1977 del seu president a 
l’exili. En la transició democràtica, i en el context 
del nou sistema autonomista definit per la Constitu-
ció espanyola de 1978, el poble de Catalunya apro-
và mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions 
al Parlament de Catalunya el 1980.


En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment de-
mocràtic, una majoria de les forces polítiques i soci-
als catalanes han impulsat mesures de transformació 
del marc polític i jurídic. La més recent, concretada 
en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les difi-
cultats i negatives per part de les institucions de l’Es-
tat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència 
del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una 
negativa radical a l’evolució democràtica de les volun-
tats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espa-
nyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, 
que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 
polítics, competencials, financers, socials, culturals i 
lingüístics.


De diverses formes, el poble de Catalunya ha expres-
sat la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig 
en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massi-
ves del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Na-
ció, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 
sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són ex-
pressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya.


Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la re-
solució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà 
la necessitat que el poble de Catalunya pogués de-
terminar lliurament i democràticament el seu futur 
col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres elec-
cions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre 
de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de 
forma clara i inequívoca.


Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament 
de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X legis-
latura, i en representació de la voluntat de la ciutada-
nia de Catalunya expressada democràticament a les 
darreres eleccions, formula la següent: 


declaració de sobirania i el dret a decidir del Poble 
de catalunya


D’acord amb la voluntat majoritària expressada de-
mocràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per 
fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin deci-
dir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els prin-
cipis següents: 


– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de 
legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà.


– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del 
dret a decidir serà escrupolosament democràtic, ga-
rantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el 
si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pro-
nunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular, que en serà el garant fonamen-
tal del dret a decidir.


– Transparència. Es facilitaran totes les eines neces-
sàries perquè el conjunt de la població i la societat ci-
vil catalana tingui tota la informació i el coneixement 
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui 
la seva participació en el procés.


– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat es-
panyol, les institucions europees i el conjunt de la co-
munitat internacional.


– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i ter-
ritorial del país i la voluntat expressada en múltiples 
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalu-
nya com un sol poble.
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– Europeisme. Es defensaran i promouran els princi-
pis fundacionals de la Unió Europea, particularment 
els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat en-
tre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés 
econòmic, social i cultural.


– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents 
per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del 
dret a decidir.


– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant 
que la institució que representa el poble de Catalunya 
te un paper principal en aquest procés i per tant s’hau-
ran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmi-
ques de treball que garanteixin aquest principi.


– Participació. El Parlament de Catalunya i el Go-
vern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot 
aquest procés el mon local, i el màxim de forces polí-
tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals 
i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes 
que garanteixin aquest principi.


El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de 
ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes 
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a 
decidir del poble de Catalunya.


Palau del Parlament, 22 de gener de 2013


Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA


Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 1012)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 145 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Proposta de resolució d’aprovació 
de la declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


De modificació de tot el text


«Proposta de resolució sobre el dret a decidir del po-
ble de Catalunya: 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del 
dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes 
de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col-
lectiu, d’acord amb els següents principis: 


1. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat 
democràtica, caràcter de subjecte polític i podrà exer-
cir el seu dret a decidir de forma acordada entre els 
governs català i espanyol, a través d’un referèndum, 
en el marc de la legalitat, en el qual es plantegi una 
pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma 
inequívoca.


2. El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en 
el seu cas, escrupolosament democràtic, garantint la 
pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en espe-
cial per part de les institucions i els mitjans de comu-
nicació públics, a través de la deliberació i diàleg en 
el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pro-
nunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular.


3. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè 
el conjunt de la població catalana tingui tota la in-
formació i el coneixement precís per a l’exercici del 
dret a decidir i es promogui la seva participació en el  
procés.» 


Palau del Parlament, 22 de gener de 2013


Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució sobre el dret a deci-
dir i la reforma de la Constitució
Tram. 250-00062/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 861 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.01.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenta la proposta de resolució següent perquè sigui 
substanciada davant del Ple del Parlament.


Exposició de motius


La Sentència del Tribunal Constitucional, que modi-
fica l’Estatut aprovat en referèndum per una majoria 
de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser inter-
pretada per molts com la confirmació que les ànsies 
d’autogovern de bona part dels catalans i les catalanes 
no cabien ja en la Constitució Espanyola.


El nou finançament acordat el 2009, que pretenia atu-
rar el creixent malestar fiscal català, ha estat incapaç 
de garantir el compliment del principi d’ordinalitat. A 
més, la percepció d’un exagerat dèficit fiscal s’ha vist 
agreujada amb motiu de la crisi econòmica.


A aquests problemes s’hi afegeix la sensació d’injustí-
cia sobre les inversions públiques de l’Estat a Catalu-
nya, l’acumulació d’incompliments per part dels suc-
cessius Governs d’Espanya del model de finançament 
acordat a partir del que disposa el nou Estatut i la 
manca de sensibilitat suficient sobre la realitat pluri-
cultural i plurilingüística d’Espanya. En aquest darrer 
aspecte cal subratllar l’inadmissible intent de l’actual 
Govern d’Espanya de qüestionar el model lingüístic 
de l’escola catalana amb més de 30 anys de vigència.


Aquest conjunt de raons aconsellen renovar el pacte 
constitucional i estatutari a través d’una reforma fe-
deral de la Constitució Espanyola que contempli al 
menys quatre aspectes especialment rellevants:


Regles: Cal resoldre de la millor manera possible la 
qüestió del repartiment competencial i garantir l’ade-
quat exercici de les competències, incorporant clàu-
sules de tipus federal que fixin els límits a l’exercici 
competencial de cada administració per fer realitat el 
principi segons el qual l’autogovern permeti el des-
envolupament integral de polítiques pròpies per part 
de les Comunitats Autònomes, evitant al màxim el 
solapament competencial. En paral·lel, s’han d’enfor-


tir i millorar els mecanismes de cooperació entre les 
Comunitats Autònomes, i entre elles i l’Administració 
General de l’Estat.


Recursos: cal incloure a la Constitució les previsions 
necessàries per assolir un pacte fiscal federal amb les 
següents característiques principals:


a) Que la gestió, la recaptació, la liquidació i la ins-
pecció de tots els impostos de caràcter general supor-
tats a Catalunya correspongui a l’Agència Tributària 
de Catalunya, que també podrà gestionar els tributs 
locals quan així ho acordi amb les Administracions 
locals que ho desitgin.


b) Que l’Agència Tributària de Catalunya disposi de 
plena capacitat i atribucions per a l’organització i 
l’exercici de les funcions pròpies de la gestió tributà-
ria. A aquests efectes, l’Agència Tributària de Cata-
lunya i l’administració tributària de l’Estat establiran 
un consorci tributari que, presidit per un representant 
de la Generalitat, actuarà com a única administració 
tributària a Catalunya.


c) Que la Generalitat disposi de capacitat normativa i 
responsabilitat fiscal sobre tots els tributs suportats a 
Catalunya, en el marc de les competències de l’Estat i 
de la Unió Europea.


d) Que la contribució catalana a les finances de l’Es-
tat integri la contribució a les despeses de l’Estat i la 
contribució a la solidaritat i als mecanismes d’anive-
llament.


e) Pel que fa a l’aportació a la solidaritat i als meca-
nismes d’anivellament, que s’estableixin les adequa-
des previsions per garantir que Catalunya no perdi 
capacitat fiscal un cop realitzada la seva contribució 
a la solidaritat, tot respectant de forma escrupolosa el 
principi d’ordinalitat.


Representació: el federalisme és una combinació d’au-
togovern i co-govern que requereix que les Comuni-
tats Autònomes participin en les institucions generals 
de l’Estat. En aquest sentit, té especial rellevància la 
reforma del Senat, amb dues opcions possibles: a) una 
reforma de Senat per convertir-lo en Cambra territori-
al, o b) la seva supressió en benefici d’un Consell Fe-
deral del qual formin part delegats dels governs auto-
nòmics. La Constitució, en aplicació del principi que 
estableix que les Comunitats Autònomes són Estat, ha 
d’establir que puguin representar-lo a l’àmbit interna-
cional i en la Unió Europea en qüestions relatives a 
competències autonòmiques exclusives, adoptant els 
adequats mecanismes de coordinació entre elles.


Reconeixement: la reforma constitucional ha d’incor-
porar el reconeixement explícit i la garantia del ca-
ràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de 
l’Estat, deixant clar que el terme nacionalitat empara 
aquelles Comunitats que es consideren a si mateixes 
com a nacions. Així, ha de quedar clar que la Consti-
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tució empara el reconeixement de la realitat nacional 
catalana, dels seus símbols nacionals i de la conti-
nuïtat històrica de les institucions de la Generalitat, 
aspectes que determinen una posició singular de la 
Generalitat en l’Estat. La reforma ha d’emparar el 
model lingüístic vigent a Catalunya particularment en 
el terreny educatiu, així com el dret a adreçar-se en 
català als organismes constitucionals i jurisdiccionals 
d’àmbit estatal, l’impuls a l’oficialitat de la llengua ca-
talana en la Unió Europea, l’ús de la llengua catalana 
en el Congrés i en el Senat (o en el Consell Federal), 
i la presència en la UNESCO de les diverses llengües 
i cultures d’Espanya. Finalment, s’ha d’establir que 
futures reformes de la Constitució en determinats as-
pectes hagin de comptar necessàriament amb l’acord 
de les Comunitats Autònomes.


En paral·lel, i d’acord amb la voluntat expressada per 
una majoria de les forces polítiques presents en el 
Parlament de Catalunya, cal impulsar un procés ne-
gociador per fer possible que els ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir 
sobre el futur de les relacions entre Catalunya i Es-
panya. Aquest procés negociador ha de perseguir un 
gran acord que faci compatible el principi democràtic 
amb el principi de legalitat, des del convenciment que 
les lleis han de ser observades i, al mateix temps, que 
poden ser modificades per a millor servir a la socie-
tat. L’objectiu és assolir un acord entre el Govern de 
Catalunya i el Govern d’Espanya que permeti la cele-
bració a Catalunya d’una consulta o referèndum en el 
marc de la legalitat, perquè els catalans i les catalanes 
puguin pronunciar-se sobre quin ha de ser el futur de 
les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya.


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


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya,


1. Manifesta el convenciment que els ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya hauran de decidir lliurement 
sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les 
relacions Catalunya-Espanya, acordada entre les ins-
titucions catalanes i espanyoles, a través d’un referèn-
dum en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual 
s’hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant o 
rebutjant el projecte sotmès a consulta.


2. Es compromet a promoure les reformes necessàries 
per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 
puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un refe-
rèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat. 
En aquest sentit:


a. Insta el Govern de la Generalitat a negociar i acor-
dar amb el Govern d’Espanya, en el termini de dos 
anys, les reformes legals necessàries per tal que els 
ciutadans i els ciutadanes de Catalunya puguin exer-


cir el dret a decidir sobre el futur de les relacions Ca-
talunya-Espanya.


b. Insta el Govern de la Generalitat a informar al 
Parlament, como a mínim cada quatre mesos, sobre 
l’evolució del procés negociador.


3. Proclama la necessitat d’impulsar la reforma de la 
Constitució per tal d’assolir un Estat federal que ga-
ranteixi el màxim autogovern per a Catalunya, ens as-
seguri un tracte fiscal just, i reconegui la nostra iden-
titat i cultura nacionals en el marc de l’Estat Espanyol 
i la Unió Europea, conscients que un sistema de sobi-
ranies compartides és la millor forma de gestionar les 
interdependències existents en el món global.


4. Manifesta la conveniència de que els grups parla-
mentaris impulsin la creació d’una Comissió d’Estudi 
per tal d’establir, en el termini d’un any, els elements 
que haurien de conformar una proposta de reforma 
constitucional, acordada per una àmplia majoria del 
Parlament de Catalunya per ser negociada i aprovada 
posteriorment en el marc de les institucions de l’Estat.


Palau del Parlament, 14 de gener de 2013


Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 1010 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 22.01.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 1010)


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 estableix l’article 145 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena de modificació a les 
Propostes de resolució de 


– Declaració de sobirania del poble català (tram. 250-
00058/10).


– Declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).


– D’aprovació de la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).


– Declaració sobre el dret a decidir i a la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


Davant les propostes que diferents grups parlamen-
taris sotmeten a consideració al primer Ple del Par-
lament d’aquest període de sessions, en la que fixen 
la seva posició sobre el que consideren que és la seva 
prioritat: una declaració de sobirania; i atenent a 
què, el Parlament de Catalunya com a representació 
dels ciutadans de Catalunya, considera que cal fixar 
la prioritat en donar resposta als problemes reals que 
afronten diàriament els catalans, es considera justifi-
cat i oportú l’adopció d’una resolució i un compromís 
en relació a la crisi econòmica i al model de finança-
ment de la Generalitat de Catalunya.


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 ce-
lebració 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, 
basada en la internacionalització, la recerca i la in-
novació. 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 mit-
jans 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 estudiants 
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 explo-
rar noves fórmules de finança-ment basades en noves 
modalitats 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, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres adminis-
tracions 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 fi-
nançament es destinaran a sufragar les polítiques bà-
siques 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 matèria 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, 22 de gener de 2013


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ


Decret llei 6/2012, del 27 de desembre, de 
modificació de la disposició addicional ter-
cera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regula-
ció normativa
Tram. 203-00004/10


Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 483 / Coneixement: Mesa 


del Parlament, 09.01.2013


Acord: La Mesa del Parlament, el dia 9 de gener de 
2013, ha pres coneixement del Decret llei 6/2012, del 
27 de desembre, de modificació de la disposició addi-
cional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació norma-
tiva, publicat en el DOGC 6283, i fa avinent que el 
termini de trenta dies perquè el Parlament n’efectuï  
el control pel procediment que estableix l’article 136 
del Reglament del Parlament es va iniciar el dia 1 de 
gener de 2013.


A la Mesa del Parlament


Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,


Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:


«A proposta del titular del Departament de la Pre-
sidència s’aprova el Projecte de decret llei de modi-
ficació de la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa.»


I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-set de desembre de 
dos mil dotze.


Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya


Decret llei 6/2012, de 27 de desembre,  
de modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa


El president de la Generalitat de Catalunya


Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent


Decret llei


Preàmbul


Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i mi-
llorament de la regulació normativa, es va establir un 
règim temporal de suspensió de la vigència del règim 
sancionador aplicable a determinades infraccions ad-
ministratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat 
de facilitar l’adaptació del sector dels tècnics i pro-
fessionals de les activitats físiques i esportives al con-
text normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.


La suspensió de la vigència del règim sancionador es-
mentat, que va incorporar la disposició addicional ter-
cera de la Llei 10/2011 esmentada, finalitza el proper  
1 de gener de 2013.


Davant la proximitat d’aquesta data de finalització 
del termini de suspensió, l’Administració esportiva 
ha constatat que es mantenen les justificacions i mo-
tivacions que van portar a aprovar la previsió de sus-
pensió temporal de la vigència del règim sancionador 
esmentat, mitjançant la Llei 10/2011. Així mateix és 
voluntat de l’Administració esportiva continuar faci-
litant, durant un període de temps més ampli, l’adap-
tació del text legal i la implicació i acceptació dels 
agents esportius afectats per la norma.


Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent 
ampliar el termini de suspensió fins a l’1 de gener de 
2015, adoptant la mesura per la via extraordinària del 
Decret llei. Es possibilita així que, durant aquest nou 
període de temps, l’incompliment de les obligacions 
previstes en l’esmentada Llei 3/2008 no comporti la 
consegüent correcció disciplinària, que perjudicaria 
greument el sector afectat.


Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
proposta del titular del Departament de la Presidència 
i d’acord amb el Govern,


Decreto:


Article únic


Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, que queda redacta-
da de la manera següent:


1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins 
a l’1 de gener de 2015, resta en suspens la vigència 
de l’article 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions 
tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit 
article, relatius a l’obligació de col·legiació en el cas 
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que sigui obligatòria i a la no-contractació de l’asse-
gurança preceptiva.


2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins 
a l’1 de gener de 2015, resta en suspens la vigència 
de la infracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 
del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, solament pel 
que fa a l’incompliment d’alguna de les obligacions 
o con dicions establertes per la dita Llei en matèria de 
titulacions de tècnics.


3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalit-
zació, per sobreseïment, dels expedients sancionadors 
que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei per fets que no serien consti-
tutius d’infracció administrativa, d’acord amb el rè-
gim temporal de suspensió de vigència establerta pels 
apartats 1 i 2.


Disposició final. Entrada en vigor


Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.


Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.


Barcelona, 27 de desembre de 2012


Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya


Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència


Antecedents del Decret llei


1. Decret llei de modificació de la disposició addicio-
nal tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa


2. Memòria justificativa


3. Informe jurídic


N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.







 27 | Sessió plenària núm. 3


PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ


Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
Tram. 203-00001/10


Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 31 / Coneixement: Presidència 


del Parlament, 19.12.2012


Acord: La Presidència del Parlament, el dia 19 de de-
sembre de 2012, ha pres coneixement del Decret llei 
5/2012, de 18 de desembre, de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit, publicat al DOGC 6277, 
i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el 
Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 136 del Reglament del Parlament s’inicia el 
dia 20 de desembre de 2012.


A la Mesa del Parlament


Germà Gordó i Aubarell, Secretari del Govern de la 
Generalitat de Catalunya,


Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:


«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement 
s’aprova el Projecte de decret llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit.»


I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el divuit de desembre de dos 
mil dotze.


Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya


Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit


El president de la Generalitat de Catalunya


Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent


Decret Llei


Preàmbul


L’actual context economicofinancer i la consecució 
de les mesures de reequilibri adoptades obliguen el 


Govern de la Generalitat de Catalunya a prendre im-
portants decisions en matèria tributària, entre altres.


L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit es 
configura com un tribut propi de la Generalitat en què 
el fet imposable és constituït per la captació de dipò-
sits que fan les entitats financeres de caràcter privat.


L’impost té en compte la capacitat econòmica dels 
subjectes passius; no obstant això, s’han previst unes 
bonificacions per als casos d’oficines en nuclis de 
poca població i d’altres específiques per aplicació de 
l’obra social o destí social de les operacions de l’en-
titat.


Donada la situació plantejada, atès que les modifica-
cions previstes requereixen una norma amb rang de 
llei i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern, aquest Govern, davant la necessitat ex-
traordinària i urgent d’assolir noves fonts de finança-
ment, per tal de complir amb els objectius de dèficit 
i d’endeutament fixats, pot dictar disposicions legis-
latives provisionals, sota la forma de decret llei, en 
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el qual, tan bon punt hagi estat publicat en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, serà 
comunicat pel Govern al Parlament, perquè n’acordi 
la convalidació o la derogació.


La norma del decret llei és un recurs extraordinari 
del Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i 
limitat a les situacions que realment mereixen la con-
sideració d’urgents i convenients, raó per la qual la 
present disposició abasta només una part de la refor-
ma tributària necessària i deixa per a ulteriors normes 
les mesures que raonablement han de ser objecte de 
tràmits d’audiència i informació pública per garantir 
el seu encert.


El Decret llei conté dotze articles, dues disposicions 
addicionals i una final, d’entrada en vigor, en la qual 
es preveu una vacatio legis inferior a l’ordinària, ate-
nent la seva excepcionalitat d’urgència, en execució 
de les mesures en matèria tributària.


Per tot això, en ús de l’autorització concedida en 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del 
conseller d’Economia i Coneixement i d’acord amb 
el Govern


Decreto:


Article 1. Naturalesa i objecte


Es crea, com a impost propi de la Generalitat de 
Catalunya, l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit, de naturalesa directa, que grava els dipò-
sits efectuats pels clients en les entitats de crèdit, per 
qualsevol negoci i varietat jurídica, sempre que com-
portin l’obligació de restitució.
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Article 2. Àmbit d’aplicació territorial


L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
serà d’aplicació en l’àmbit territorial de Catalunya.


Article 3. Fet imposable


Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit la captació i tinença, 
qualsevol que sigui la seva naturalesa jurídica, de 
fons de tercers, sota la forma de dipòsits, per part de 
les entitats a què es refereix l’article 5 d’aquest Decret 
llei, sempre que comporti l’obligació de restitució.


Article 4. Supòsits de no-subjecció


No estan subjectes a aquest impost:


1. El Banc d’Espanya


2. El Banc Central Europeu


3. El Banc Europeu d’Inversions


4. L’Institut de Crèdit Oficial


5. Les seccions de crèdit de les cooperatives


6. Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària


Article 5. Subjectes passius


1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, de 
l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit, les 
persones jurídiques que, d’acord amb la normativa 
d’aplicació, tinguin la consideració d’entitats de crèdit 
i captin, en l’àmbit territorial de Catalunya, ja sigui 
per mitjà de la seva seu central o de les seves sucur-


sals i oficines situades en el referit àmbit territorial, 
fons de tercers amb obligació de restituir-los.


2. Resta prohibida la repercussió a tercers de la quota 
de l’impost i, per tant, no tindran efecte davant l’ad-
ministració tributària de Catalunya els pactes que 
contradiguin el que aquí es disposa.


Article 6. Base imposable


1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perí-
ode impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista 
i P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, 
del passiu del balanç de les entitats de crèdit que res-
tin inclosos, en els seus estats financers individuals, a 
la part que corresponguin als dipòsits captats per la 
seu central o per les sucursals situades en l’àmbit ter-
ritorial català, quantia que serà minorada en l’import 
de la partida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 i 4.4.5, participacions 
emeses que corresponguin a la seu central o oficines 
situades a Catalunya.


2. Als efectes de la determinació dels paràmetres d’a-
quest article, serà d’aplicació el que disposen el títol 
segon i l’annex 4 de la Circular 4/2004, de 22 de de-
sembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre 
normes de informació financera pública reservada i 
models d’estats financers, o norma que la substitueixi.


Article 7. Deute tributari


1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base 
imposable l’escala de gravamen següent:


Base imposable  
fins euros


Quota íntegra  
en euros


Resta base imposable  
fins euros


Tipus aplicable  
percentatge


– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5


2. Deduccions generals. Seran deduïbles de la quota 
resultant en la forma prevista reglamentàriament les 
següents quantitats:


a) 200.000 euros, si el domicili social de l’entitat de 
crèdit es troba a Catalunya.


b) 5.000 euros per cada sucursal o oficina situada en 
l’àmbit territorial català, que s’elevarà a 5.500 euros 
si aquestes radiquen o estan situades en municipis la 
població dels quals, en el padró, sigui inferior a 2.000 
habitants.


3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:


a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que 
es destinin, en els termes previstos en la llei de pres-
supost de cada exercici i en l’àmbit territorial català, a 
finalitats d’utilitat pública, interès social i, en general, 
promoció econòmica.


b) Els destinats a finançar projectes de finançament 
publicoprivat realitzats en l’àmbit territorial català.


c) Els destinats al compliment de les obres socials de 
les fundacions de caràcter especial, de les fundacions 
de les caixes d’estalvis en relació amb la seva obra 
social i amb els fons d’educació, sempre que els fons 
siguin captats per aquestes entitats, per la via de la 
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corresponent, dins el termini que s’assenyali regla-
mentàriament.


L’autoliquidació anirà acompanyada dels llistats que 
es determinin reglamentàriament, amb informació 
relativa al saldo final de cada un dels quatre darrers 
trimestres naturals, de cada sucursal i/o seu central 
de l’entitat que sigui ubicada a Catalunya, desglossa-
da per modalitats i sense que es puguin emparar en 
el secret bancari per ometre dades en la informació 
esmentada.


2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mit-
jà d’una ordre del conseller o consellera del departa-
ment competent en matèria tributària.


Article 10. Gestió, recaptació i inspecció


La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de 
la col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorial-
ment competents per raó dels establiments financers 
que són objecte de control.


Article 11. Liquidació provisional d’ofici


Si una entitat que compta amb oficines a Catalunya 
no presenta, dins de termini, l’autoliquidació corres-
ponent, els òrgans de gestió de l’Agència Tributària 
de Catalunya poden iniciar procediment destinat a 
practicar liquidació provisional, amb les dades de què 
disposin.


El procediment de gestió per a la pràctica de liquida-
ció quan no hi ha hagut presentació d’autoliquidació 
es regularà per via reglamentària. En tot cas, haurà 
de contenir proposta de liquidació que es notifiqui a 
l’entitat, amb concessió d’un tràmit d’audiència per un 
termini no inferior a deu dies hàbils.


Sens perjudici de l’executivitat de la liquidació així 
practicada, els òrgans competents de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya podran iniciar actuacions de com-
provació i investigació sobre el període objecte de la 
liquidació practicada.


Article 12. Infraccions i sancions


1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sanci-
onen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen.


2. Les sancions han de ser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.


3. Es considerarà específicament com a infracció molt 
greu la deslocalització de dipòsits que, provinents 
d’oficines situades en el territori de Catalunya, es 
comptabilitzin en oficines situades fora d’aquest ter-
ritori.


seva seu central, o de les seves sucursals o oficines 
en tots els casos situades en l’àmbit territorial català.


4. En relació amb el que disposa el número anterior, 
serà necessari, per a l’aplicació de les referides deduc-
cions, que les quantitats amb dret a deducció siguin 
efectivament una despesa real per a l’entitat o, prèvia 
la transferència corresponent, ho siguin per a altres 
entitats dependents d’aquesta. Per al cas que es tracti 
de despeses de caràcter plurianual, es podrà deduir, 
en cada exercici, la quantitat efectivament invertida o 
deduir, en el primer període impositiu, la totalitat de 
l’import de la inversió, sempre que en aquest darrer 
cas l’execució de la despesa o inversió es realitzi dins 
dels dos anys immediatament següents, sens perjudici 
de les liquidacions que, per al cas d’incompliment de 
la justificació, puguin girar-se, amb els interessos de 
demora corresponents i les sancions que en aquest cas 
siguin procedents.


5. Quota líquida. La quota líquida serà el resultat 
d’aplicar a la quota tributària les deduccions que es-
tableixen els números 2 i 3 d’aquest article. En cap 
cas la quota líquida podrà tenir un valor inferior a 0 
euros, i en el cas que no sigui procedent l’aplicació de 
cap deducció, la quota líquida serà igual a la quota 
íntegra.


6. Quota diferencial. La quota diferencial serà el re-
sultat de deduir de la quota líquida els pagaments a 
compte realitzats, sent compensable en la forma pre-
vista en aquest Decret llei quan la quota tributària re-
sultant de la liquidació sigui negativa i, si és positiva, 
formarà part íntegra de la quota resultant de la liqui-
dació.


7. La quota tributària resultant de l’autoliquidació 
serà el resultat d’addicionar a la quota diferencial els 
pagaments a compte de l’exercici en curs donant dret 
a devolució, si aquest és negatiu, en la forma prevista 
en aquest Decret llei.


Article 8. Període impositiu i meritació


1. Constitueix el període impositiu l’any natural, lle-
vat que l’inici de l’activitat per part de les entitats de 
crèdit en l’àmbit territorial de Catalunya s’hagi produ-
ït amb posterioritat al dia 1 de gener de cada exercici, 
cas en el qual s’iniciarà a partir de la referida data. 
En tot cas, conclourà el període impositiu quan s’ex-
tingeixi la personalitat jurídica de l’entitat de crèdit o 
deixin d’estar situades en el territori de Catalunya la 
seu central, les oficines o sucursals.


2. L’impost es meritarà l’últim dia del període impo-
sitiu.


Article 9. Autoliquidació


1. Les entitats financeres estan obligades a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés 
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4. La sanció tributària corresponent a la infracció per 
deslocalització de dipòsits serà igual al 50 per 100 de 
la quota deixada d’ingressar per aquest concepte.


En cas de reincidència, la sanció podrà arribar al 100 
per 100 de la quota deixada d’ingressar.


Article 13. Recursos i reclamacions


Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit es pot interposar un recurs 
de reposició potestatiu o una reclamació economico-
administrativa davant la Junta de Finances.


Disposicions addicionals


Primera


1. Fins que no s’aprovi el Reglament de desplegament 
previst en aquest Decret llei, i per tal de facilitar el seu 
cobrament, les entitats de crèdit amb oficines obertes 
a Catalunya estaran obligades a notificar a l’Agència 
Tributària de Catalunya les dades que siguin necessà-
ries per a la pràctica de l’eventual liquidació, no més 
tard del 30 de gener següent a l’exercici primer d’apli-
cació de l’Impost.


2. Als efectes que disposa el número anterior, s’au-
toritza la persona titular de la conselleria d’Econo-
mia i Coneixement a aprovar, per ordre, els models 
provisionals de lliurament d’informació trimestral i 
d’autoliquidació així com qualssevol altres que siguin 
necessaris per a la correcta gestió d’aquest tribut.


Segona


Sens perjudici de la data d’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, l’obligació de subministrament d’infor-
mació per part dels subjectes passius de les dades 
previstes al segon paràgraf de l’apartat primer de l’ar-


ticle 9 serà efectiva a partir del trimestre iniciat el dia  
1 d’octubre de 2012. A aquest efecte, l’òrgan compe-
tent de l’Agència Tributària de Catalunya aprovarà, 
abans del dia 28 de febrer de 2013, el corresponent 
model, per tal que la presentació pugui efectuar-se, 
únicament per a l’esmentat trimestre, abans del dia 31 
de març de 2013.


Disposició final


Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.


Barcelona, 18 de desembre de 2012


Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya


Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement


Antecedents del Decret llei


1. Text del Decret Llei. Aprovat en la sessió del Go-
vern de 18.12.12


2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008


3. Memòria justificativa


4. Impacte econòmic


5. Informe jurídic


N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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PUNT 6 | DEBAT I VOTACIÓ


Decret llei 7/2012, del 27 de desembre, de 
mesures urgents en matèria fiscal que afec-
ten l’impost sobre el patrimoni
Tram. 203-00003/10


Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 480 / Coneixement: Mesa 


del Parlament, 09.01.2013


Acord: La Mesa del Parlament, el dia 9 de gener de 
2013, ha pres coneixement del Decret llei 7/2012, del 
27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal 
que afecten l’impost sobre el patrimoni, publicat en 
el DOGC 6282, i fa avinent que el termini de trenta 
dies perquè el Parlament n’efectuï el control pel pro-
cediment que estableix l’article 136 del Reglament del 
Parlament es va iniciar el dia 29 de desembre de 2012.


A la Mesa del Parlament


Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,


Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 


«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement 
s’aprova el Projecte de decret llei de mesures urgents 
en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el patri-
moni.» 


I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-set de desembre de 
dos mil dotze.


Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya


Decret llei 7/2012, de 27 de desembre,  
de mesures urgents en matèria fiscal  
que afecten l’impost sobre el patrimoni


El president de la Generalitat de Catalunya


Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent


Decret Llei


Preàmbul


L’article únic d’aquest Decret llei conté dues modi-
ficacions que afecten l’impost sobre el patrimoni: 


per una banda, es fixa l’import del mínim exempt en 
500.000,00 euros i, per una altra, s’aprova per primer 
cop la tarifa de l’impost, que suposa, respecte de la 
tarifa estatal vigent fins ara, el manteniment dels im-
ports dels vuit trams i l’increment dels tipus de gra-
vamen en un 5%, llevat del corresponent al darrer 
tram, és a dir, per a la porció de base liquidable que 
excedeix de 10.695.996,06 euros, que s’incrementa 
en un 10%.


Les mesures assenyalades han d’ésser aprovades amb 
caràcter urgent, la qual cosa justifica que el Govern 
faci ús de l’instrument legislatiu excepcional del de-
cret llei, a l’empara de l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya. Aquesta urgència es verifica 
perquè cal aprovar les mesures amb efectes de 31 de 
desembre de 2012, data de meritació de l’impost cor-
responent a aquest any.


Per tot això, en ús de l’autorització concedida en 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del 
conseller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb 
el Govern


Decreto:


Article únic. Impost sobre el patrimoni


1. Amb efectes del 31 de desembre de 2012, es modi-
fica l’article 2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives, que passa a tenir 
la redacció següent: 


«Article 2. Mínim exempt


»L’import del mínim exempt en l’impost sobre el pa-
trimoni es fixa en 500.000,00 euros.»


2. Amb efectes del 31 de desembre de 2012, la base 
liquidable de l’impost es grava amb els tipus de l’es-
cala següent: 


Base liquidable 
fins a (€) Quota (€)


Resta de base 
liquidable  


fins a (€)


Tipus  
aplicable  


percentatge


0,00 0,00 167.129,45 0,21
167.129,45 350,97 167.123,43 0,32


334.252,88 877,41 334.246,87 0,53
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,95


1.336.999,75 8.949,53 1.336.999,26 1,37
2.673.999,01 27.199,57 2.673.999,02 1,79
5.347.998,03 74.930,45 5.347.998,03 2,21


10.695.996,06 192.853,81 en endavant 2,75


Disposició final. Entrada en vigor


Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.


Barcelona, 27 de desembre de 2012


Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya


Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement


Antecedents del Decret llei


1. Text del Decret Llei. Aprovat en la sessió del Go-
vern de 27.12.12


2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008


3. Memòria justificativa


4. Impacte econòmic


5. Informe jurídic


N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ


Decret llei 8/2012, del 27 de desembre, de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju-
liol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions
Tram. 203-00002/10


Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 479 / Coneixement: Mesa 


del Parlament, 09.01.2013


Acord: La Mesa del Parlament, el 9 de gener de 
2013, ha pres coneixement del Decret llei 8/2012, del 
27 de desembre, de modificació de la Llei 10/2008,  
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les successions, publicat en el DOGC 
6282, i fa avinent que el termini de trenta dies perquè 
el Parlament n’efectuï el control pel procediment que 
estableix l’article 136 del Reglament del Parlament es 
va iniciar el dia 29 de desembre de 2012.


A la Mesa del Parlament


Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,


Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:


«A proposta del conseller de Justícia s’aprova el Pro-
jecte de decret llei de modificació de la Llei 10/2008, 
de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les successions.»


I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-set de desembre de 
dos mil dotze.


Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya


Decret llei 8/2012, de 27 de desembre,  
de modificació de la Llei 10/2008, de 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions


El president de la Generalitat de Catalunya


Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent


Decret Llei


Exposició de motius


L’apartat 1 de la disposició transitòria tercera de la 
Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi 


civil de Catalunya, relatiu a les successions, dispo-
sa que els testaments davant rector atorgats abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei caduquen si no es 
protocol·litzen en el termini de quatre anys a partir 
del moment en què la llei entra en vigor, sempre que 
el causant hagi mort anteriorment, i que si el causant 
ha mort després de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
el termini de quatre anys es compta des de la seva 
mort.


La Llei 10/2008, de 10 de juliol, va entrar en vigor l’1 
de gener de 2009 i, per tant, el període per dur a ter-
me la protocol·lització dels testaments davant rector 
acaba el dia 1 de gener de 2013.


El cert és, però, que la complexitat que suposa la seva 
protocol·lització ha provocat que, en data d’avui, si-
guin molts els testaments atorgats davant rector que 
no han estat degudament protocol·litzats. El venci-
ment imminent del termini previst a l’apartat 1 de la 
disposició transitòria tercera de la Llei 10/2008, de 
10 de juliol, i la necessitat de respectar la voluntat 
testamentària dels qui van atorgar testament davant 
de rector, d’acord amb la llei, però que no han estat 
protocol·litzats per raons que no els són atribuïbles 
ni van poder preveure en el moment de l’atorgament, 
justifica la procedència d’ampliar aquell termini per 
tal de possibilitar la seva protocol·lització i plena efi-
càcia.


Davant la situació plantejada, atès que la modifica-
ció prevista requereix una norma amb rang de llei, 
i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent 
d’ampliar el termini per tal d’oferir la possibilitat 
de protocol·litzar tots els testaments atorgats davant 
rector i que d’aquesta forma puguin desplegar la seva 
eficàcia, és necessari emprar la forma de decret llei 
en els termes que preveu l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya.


Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, i 
d’acord amb el Govern,


Decreto:


Article únic. Modificació de la Llei 10/2008


Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu a les successions, que resta 
redactada de la manera següent:


«Els testaments davant rector atorgats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei caduquen si no es 
protocol·litzen en el termini de sis anys a partir del 
moment en què la llei entra en vigor, sempre que el 
causant hagi mort anteriorment. Si el causant ha mort 
després de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el termini 
de sis anys es compta des de la seva mort.»
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Disposició final. Entrada en vigor


Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.


Barcelona, 27 de desembre de 2012


Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya


Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia


Antecedents del Decret llei


1. Decret llei de modificació de la Llei 10/2008, de 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions


2. Memòria justificativa (article 38.3 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern)


3. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de 
la tramitació del Projecte de decret llei (article 38.3  
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern)


4. Informe jurídic


5. Certificat del Consell Tècnic


N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.







 


Ordre del dia


Dossier per a la sessió núm. 4


Convocada per al dia 23 de gener de 2012


Ple del Parlament


1. Procediment per a elegir els senadors que han 
de representar la Generalitat al Senat. Tram. 280-
00001/10. Grups parlamentaris. Designació.


PUNT 1 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir els senadors que 
han de representar la Generalitat de Cata-
lunya al Senat
Tram. 280-00001/10


Candidats a senadors proposats pels grups 
parlamentaris


Presidència del Parlament


D’acord amb l’article 152.3 del Reglament del Par-
lament, faig constar que els grups parlamentaris, en 
compliment de l’acord de la Mesa del Parlament i de 
la Junta de Portaveus del 15 de gener de 2013, han 
proposat els candidats següents perquè representin 
la Generalitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 


Grup Parlamentari de Convergència i Unió


Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Coralí Cunyat i Badosa
Josep Maldonado i Gili
Eva Parera i Escrichs


Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya


Ester Capella i Farré


Grup Parlamentari Socialista


José Montilla Aguilera
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Alícia Sánchez-Camacho i Pérez


Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Joan Saura i Laporta


Palau del Parlament, 18 de gener de 2013


La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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