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SESSIÓ NÚM. 36.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i 
quatre minuts. Presideix la presidenta del Parlament, 
acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual 
és assistida per la secretària general i la lletrada Esther 
Andreu i Fornós.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers de la Presidència, d’Economia i Coneixe-
ment, d’Ensenyament, de Salut, d’Interior, de Cultura, 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural, de Benestar Social i Família, d’Empresa i Ocupació 
i de Justícia.

La presidenta

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats.

Interpel·lació
al Govern sobre la situació dels 
hospitals (tram. 300-00197/10)

Reprenem la sessió plenària amb el novè punt de l’or-
dre del dia, que és la interpel·lació al Govern sobre la 
situació dels hospitals. Presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, té la paraula la il·lustre senyora Marta 
Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, venim a parlar avui d’hospi-
tals, de la situació dels hospitals, de les moltíssimes 
protestes que se succeeixen als hospitals de Catalu-
nya aquestes darreres setmanes, de les protestes dels 
usuaris, de les protestes dels professionals, de la con-
centració que hi haurà aquesta tarda davant de les por-
tes del Parlament, concentració que, per cert, havia de 
coincidir amb aquesta interpel·lació i amb la següent 
i hi ha hagut un canvi, curiós canvi, d’aquestes dues 
interpel·lacions, d’horari, perquè, bé, a parer d’aquesta 
diputada, no coincideixin, no?, amb les protestes de la 
ciutadania, que ens ve a expressar el seu malestar per 
la situació dels hospitals a Catalunya. Sigui com sigui, 
hi serà aquesta protesta, aquesta tarda, davant del Par-
lament.

I què diuen, aquetes protestes, conseller? Doncs bé, 
moltes coses. Vostè els respon només dient-los que el 
problema no són els dos mil llits d’aquest estiu, que 
tancar un llit no és eliminar recursos del sistema sani-
tari i que els llits poden tornar a ser usats de nou quan 
calgui. Li diem, conseller, que en això li donem la raó. 
Té raó. El problema no són els llits que tanquen aquest 
estiu. Però és que això no és el problema que li ma-
nifesten els usuaris i professionals de la salut. El pro-
blema són tots els llits que ha tancat de forma estruc-
tural des del 2010 als hospitals catalans: un centenar 
a la Vall d’Hebron, a Can Ruti, a Sant Pau, al Clínic, 
una cinquantena al Joan XXIII, al Trueta, a l’Arnau de  

Vilanova, prop de dos-cents a Bellvitge... El problema 
és que després de cada estiu n’hi ha uns quants que 
no es reobren. El problema és que n’hi ha que no es 
reobriran perquè on hi havia plantes de llits ara hi ha 
despatxos. El problema és que s’han tancat quiròfans 
i unitats UCI, una de sencera a Bellvitge. El problema 
és que s’ha reduït personal i les condicions de treball 
d’aquest personal, cinc mil llocs de treball menys en el 
sistema sanitari des del 2010. El problema és l’estrès 
i la desmotivació que aquesta reducció de nombre de 
personal, però també de les seves condicions de tre-
ball, genera en el personal, i que per tant repercuteix 
en l’atenció als pacients. I, sobretot, el problema són 
els efectes que aquestes retallades tenen en l’assistèn-
cia sanitària.

Efectes dels quals ja tenim moltes dades. Efectes en 
les llistes d’espera quirúrgiques, per exemple, que  
han augmentat en els catorze procediments garantits, 
ha augmentat el temps d’espera d’aquests procedi-
ments garantits; ha augmentat també per a les inter-
vencions greus, el temps d’espera. I l’evidència que 
ens cal replantejar aquests catorze procediments ga-
rantits i en tots aquells elements en què cal garantir un 
temps d’espera màxim per a la ciutadania per a llistes 
d’espera quirúrgiques. Però les retallades també tenen 
efectes en el temps d’espera de les proves diagnòsti-
ques. Dades del departament, eh?, no li dic res de nou. 
Cent deu mil pacients més que esperen per accedir a 
una prova diagnòstica tecnològica a finals de 2013. 
Efectes en la sensació de saturació de les urgències 
en els hospitals, que és molt més sovint i amb molta 
més gravetat. Cinc dies d’espera a Bellvitge o a la Vall 
d’Hebron les darreres setmanes, o quatre dies d’espera 
al Consorci Sanitari de Terrassa, on també s’ha tancat 
una planta i mitja, per exemple. Tot plegat, amb menys 
població per atendre, perquè hi ha hagut 45.500 targe-
tes sanitàries menys el 2013. Amb menys visites, tam-
bé, a les urgències.

Per tant, el motiu, quin és? El motiu de la retallada, de 
la rebaixa, de la reducció, en la qualitat assistencial, 
quin és? És la retallada pressupostària. És una reta-
llada de recursos que ha anat massa enllà, conseller. 
Li ho diem només nosaltres? No, li ho diuen –a ban-
da dels treballadors, els sindicats, els usuaris– també 
els òrgans professionals dels hospitals. La carta dels 
caps de servei de l’Hospital Universitari de Bellvitge a 
l’abril, que deia que hi ha conseqüències irreparables, 
i amb el convenciment que una nova reducció pressu-
postària, la prevista per a aquest any, tocaria massa la 
qualitat de l’assistència en aquest hospital. O la carta 
de la junta clínica d’aquest mateix hospital. O la car-
ta de la junta clínica del Joan XXIII al març. I aquest 
any amb les sospites, com li diuen aquestes cartes, que 
la cosa anirà pitjor, perquè sobre la retallada sostin-
guda i repetitiva des de 2010 de 1.600 milions menys 
d’euros en salut aquest any hi ha noves retallades.

I vostè ha enganyat, conseller. Vostè ha enganyat, per-
què va dir que no n’hi hauria més, de retallades. I n’hi 
haurà. O no n’hi haurà? Expliqui’ns-ho. N’hi hau-
rà o no n’hi haurà? Cinquanta-sis, 60, milions d’eu-
ros menys per gastar-se en salut, aquest any, conseller. 
Ja li ho vam preguntar, i de la seva no-resposta, o in-
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concreció de la resposta, deduïm que devíem tenir raó 
quan ho vam preguntar en aquest Ple.

És per això, que es mobilitza la gent, els usuaris i els 
professionals. Perquè s’ha reduït la qualitat assisten-
cial, i perquè dedueixen que darrere de tot plegat s’hi 
emmarca un pla de reducció progressiva de la qualitat 
d’allò públic per afavorir allò privat i que la solució, 
li ho diuen aquesta gent, no passa per retallar més a 
l’ICS o als concertats i per contractar més a la privada.

Vostè què fa, en paral·lel? Doncs derivar pacients de 
la llista d’espera quirúrgica, tant de procediments me-
nors com també dels complexos, actualment, cap a 
hospitals privats, amb ànim de lucre. Això és el que 
passa actualment. I tinc aquí tota una llista de totes 
les derivacions de pacients, amb casos concrets, que 
es fan des d’hospitals públics cap a privats, amb ànim 
de lucre.

Només això? No, també derivació de serveis. I això sí 
que és, conseller, desmantellar serveis dels hospitals 
públics, de la sanitat pública, per afavorir el negoci 
privat. Quan vostè deriva 126.000 pacients de l’Hos-
pital de Viladecans, del Servei d’Oftalmologia, cap 
a la clínica privada Institut Català de Retina. O quan 
es deriva l’oftalmologia o la rehabilitació del Joan 
XXIII cap a la Xarxa Santa Tecla. O quan a Girona 
–sembla que finalment s’ha avortat– s’intentava deri-
var el Servei d’Al·lèrgia amb una contractació externa 
en comptes de pagar seixanta mil euros per contractar 
un professional via ICS, al Trueta. Se n’anaven a gas-
tar 600.000 amb un concurs per fer aquest mateix ser-
vei externalitzat. D’això nosaltres en diem desmante-
llar serveis de la pública per donar negoci a la privada.

I això no és per motius pressupostaris. Perquè per mo-
tius pressupostaris no s’entén com els darrers anys han 
retallat entre un 10 i un 20 per cent el pressupost als 
concertats o a l’ICS i, en canvi, han augmentat fins 
a un 69 per cent, per exemple, el gruix econòmic en 
contractes del CatSalut a les empreses que gestionen 
els serveis d’hemodiàlisi als hospitals catalans, em-
preses amb ànim de lucre. O han augmentat un 78,6 
per cent el volum de contractes als hospitals del Grup 
IDC, Capio, de 2010 a 2012, els dos pitjors anys de la 
crisi, quan més es va retallar en la sanitat pública a 
Catalunya. Cinquanta-sis milions, els van augmentar, 
els contractes, a aquest grup, en aquells dos anys. Els 
mateixos que ara possiblement són els que hem de re-
tallar aquest any en despesa des del CatSalut.

Miri, a vostè se li ha de reconèixer que ha tingut una 
gran professionalitat en les seves formes sibil·lines de 
fer allò que altres del Partit Popular han intentat en al-
tres comunitats, i han tingut rebel·lions importants..., 
i com vostè ho ha fet en aquests darrers anys a Ca-
talunya amb unes grans formes, perquè no ha tingut 
aquestes rebel·lions, fins ara. Però aquestes formes 
sibil·lines del conseller i del seu departament ja no te-
nen efecte, senyor Boi Ruiz. El tel ha caigut, la gent 
comença a veure la realitat, i diuen al conseller que va 
nu –va nu– i està sol. Ja no té el suport ni dels usua-
ris, ni dels governs locals ni dels professionals sani-
taris. Estic segura que també li ho diuen directors i 
gerents d’hospitals. Els que gosin dir-li-ho sense por 

a ser represaliats, com acaben de fer amb el direc-
tor de les urgències de l’Hospital Vall d’Hebron. Fins  
i tot potser li ho diu gent de Convergència i Unió, i ara  
tot seguit li ho diran els seus socis d’Esquerra Repu-
blicana amb una altra interpel·lació que molt proba-
blement coincidirà en molts d’aquests elements que li 
acabo de posar jo a debat en aquesta interpel·lació.

Vostè fa tres anys que fa retallades que no obeeixen a 
una lògica pressupostària, sinó a una lògica totalment 
ideològica i d’interès de part, retallades que no han fet 
els serveis ni més eficients ni més econòmics, que han 
servit per donar negoci a uns pocs a partir dels nostres 
drets, com el dret a la salut, i retallades amb què han 
desmantellat i intenten desmantellar el sistema públic 
per canviar el model. Perquè vostè el que fa és canviar 
el model. Si és que vol canviar el model, parlem-ne. 
És lícit, està al Govern. Però parlem-ne. No n’ha de 
parlar, amb el sector? Ni tan sols amb els privats? 
Ahir també li ho deien directius de la salut privada a 
Catalunya. No n’ha de parlar amb el Parlament? No 
n’ha de parlar amb la ciutadania? Vostè canvia el mo-
del sense diàleg i amb absoluta opacitat. Pensa conti-
nuar igual, conseller?

Espero que ens aclareixi molts dels temes que fins 
ara, amb múltiples preguntes en aquest Ple..., li ha fet 
aquesta diputada, i de moment no ha contestat..., per-
què realment puguem parlar amb responsabilitat sobre 
el nostre sistema de salut nacional.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Boi 
Ruiz, conseller de Salut.

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, presidenta. Il·lustre diputada, vostè m’interpel-
lava sobre la situació dels hospitals a Catalunya, però 
ha acabat parlant del model, eh? Per tant, jo comença-
ré per la major. Aquest Govern i aquest conseller no 
volen canviar el model, que es consolida l’any 2010 
amb un decret que constitueix el sistema sanitari inte-
gral de Catalunya i que es basa en la Llei d’ordenació 
sanitària de Catalunya. I aquest és el model que tenim, 
i no el volem canviar, i treballem amb aquest model. 
Per tant, el nostre model és el de sempre, consolidat 
per un decret, consolidat per una llei de l’ICS, consoli-
dat per una llei de salut pública i consolidat per la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya. No hi ha canvi de 
model.

Per tant, jo, ara, si m’ho permet, li faré una certa re-
flexió. No li contestaré puntualment les qüestions, si-
nó que dins el meu relat trobarà moltes respostes, i les 
que no estiguin al meu relat les hi contestaré de for-
ma singular. Perquè moltes ja les he contestat al Par-
lament. El que passa és que fa la impressió que quan 
contestes allò que no es vol sentir a vegades fa la im-
pressió que no has contestat, no?

Miri, llits hospitalaris i canvis estructurals en els llits 
a Catalunya. Diu: «Miri, els factors que fan planificar 
les necessitats de llits en un país són factors que no són 
rígids ni estables.» Com decidim quants llits necessita 
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un país, Catalunya? Ho decidim en funció dels inter-
naments que esperem de malalts, en funció dels dies 
d’estada previstos que estaran aquells malalts i en fun-
ció de l’ocupació desitjable, eh? L’ocupació desitjable 
en un hospital no és del cent per cent dels llits ocu-
pats els 365 dies l’any. Per tant, ho planifiquem amb 
aquests criteris. Aquests criteris tenen uns factors de 
correcció molt importants que hem de tenir presents: 
cada cop fer més cirurgia major ambulatòria; cada cop 
anem posant llits de subaguts perquè els malalts crò-
nics no ingressin en un hospital, sinó que ingressin en 
un centre sociosanitari; catorze centres que han gene-
rat 1.343 altes el 2013; hospitalització domiciliària de 
10.000 persones a Catalunya, que ja no han ingressat 
en un hospital el 2013; el PADES atén 20.000 perso-
nes a casa seva, que no ingressen a hospitals, i el Pla 
de crònics va creant un efecte sobre els ingressos evi-
tables, especialment en medicina interna. Aquesta és la 
realitat que va modificant cada dia i cada any el nom-
bre de llits disponibles.

Miri, perquè vegi un equivalent del que dic. Ho dic 
perquè hem de parlar amb un cert rigor..., moltes ve-
gades. Jo intento sempre ser rigorós en la mesura del 
possible. Miri, hospitalització de domicili: aquestes 
persones que hem tingut hospitalitzades a domicili, 
si haguessin estat ingressades en un hospital amb una 
estada mitjana de 4,6 dies, que és la mitjana, haurien 
necessitat 148 llits. És a dir, hi han 148 llits que ja no 
els necessitem, perquè els malalts els tractem a casa. 
Si parlem d’hospitals de dia, és a dir, aquella gent que 
no està ingressada en hospital i que fa el tractament 
anant a l’hospital i tornant a casa, són 900.000, els 
hospitals de dia que hem fet. Si aquests hospitals de 
dia estiguessin, en termes de rebre l’atenció, ingres-
sats, necessitaríem al sistema 2.743 llits. Si la cirurgia 
major ambulatòria, que ha suposat el 59 per cent de les 
intervencions en aquest país..., haguessin estat ingres-
sats, haurien necessitat 2.843 llits.

Per tant, home, això del llit crec que és un tema que 
hem d’entendre tots des del rigor de la planificació pú-
blica, que està sotmesa a aquests paràmetres de vari-
abilitat permanent..., i que anirem a més. I anirem a 
més gràcies a les tecnologies, especialment la cirurgia 
major ambulatòria, i –permetin que també...– gràcies 
a alguns oblidats, que són els anestesistes. La millo-
ra de l’anestèsia, la seguretat i les tecnologies fan que 
cada cop intervencions de cirurgia major les fem a ca-
sa. No em diguin que tanquem llits i eliminem llits 
del sistema per fer-lo més petit i per no sé quines fi-
nalitats. La realitat és aquesta, eh? En termes assis-
tencials, en termes mèdics i en termes de planificació.

El sistema sanitari, per tant, que es troba en perma-
nent innovació organitzativa, qualitativa, tecnològi-
ca i professional, va absorbint aquestes millores per 
a les persones, i aquestes millores per a les persones 
passen perquè les estructures a utilitzar són diferents. 
Necessites més hores, o les mateixes hores, o més, 
per fer activitat quirúrgica, però necessites menys 
llits; necessites diferents maneres d’abordar les qües-
tions; necessites més llocs per fer hospitals de dia,  
i per tant necessites uns espais que ja no són ocupa-
bles per llits.

Per tant, actualment, amb la dotació de llits de Ca-
talunya, actualment, estem en aquests moments amb 
una necessitat coberta del 70 per cent. Què vull dir? 
Que els anys 2013, 12, 11 i 10 vam utilitzar entre el 70 
per cent i el 80 per cent dels llits disponibles, o sigui 
que encara ens queda una reserva de llits d’un 20 per 
cent. Per què? Home, perquè els llits no s’utilitzen al 
100 per cent cada dia, sinó que uns dies se n’utilitzen 
el 60, un altre el 40 i un altre el 100, en funció de la 
programació que es fa al llarg de l’any de l’activitat 
que fan els centres. L’important no és quants llits es-
tan disponibles, sinó quants llits tenim instal·lats que 
poden ser activats i si al final de l’any els hospitals fan 
l’activitat que han de fer.

Miri, els nostres hospitals públics deuen estar segu-
rament en una situació de molta dificultat, com vostè 
diu. A vegades jo crec que hi han dificultats que obe-
eixen a raons de problemes interns dels hospitals que 
llavors ho aixequen a categoria de sistema. Però miri: 
dels nostres hospitals, a Catalunya, públics, eh?..., dels 
165 serveis de referència estatal, 46 estan a Catalunya. 
El 30 per cent. Els hospitals a Catalunya –2014, 2013, 
2012, 2011, 2010, 8, 9, 6, 7, els que vulgui–, líders en 
tots els top vint que es donen a l’Estat. I no cal que li 
digui que els nostres hospitals, a Catalunya, tenen un 
lideratge en la recerca.

Per tant, home, si algú vol desmantellar i desmuntar 
tot això, em sembla que seria bastant irresponsable, i a 
part d’irresponsable bastant poc hàbil. Per tant, home, 
jo li demanaria que no passem de fets singulars a cate-
goria de les coses, eh?

Per tant, tenim un sistema sanitari públic, hi insistei-
xo, per un decret del 2010, govern en què vostès eren. 
Per tant, si ara no creuen en el Siscat, com és que hi 
creien quan estaven al Govern?

En segon lloc, tots els llocs de treball són igual d’im-
portants, tant els llocs de treball de l’ICS com els llocs 
de treball de l’Hospital Sagrat Cor. I vull recordar que 
quan va arribar el Govern vaig complir tots els acords 
que va fer el Govern anterior per a l’adjudicació de la 
gestió de l’Hospital del Sagrat Cor amb Comissions 
Obreres..., a la porta del meu despatx..., que demana-
ven que fes aquest acord perquè es preservessin els 
llocs de treball del Sagrat Cor. I això ho vull recordar, 
perquè a vegades tenim memòria de curt recorregut. 
I tan importants són els llocs de treball del Siscat, del 
conjunt del Siscat, la prestació i els resultats que fan..., 
exactament igual que els altres llocs de treball. I a més 
a més, tenim el gran avantatge que tots els professio-
nals que treballen al Siscat, tots, són d’alta competèn-
cia. Tots. Per tant, tenim un sistema sanitari que té una 
organització integral i que té uns resultats integrats i 
comparables. No hi han pitjors resultats en un o pit-
jors resultats en un altre depenent de si el propietari de 
l’hospital és el municipi, és una fundació, és l’Institut 
Català de la Salut o és un ens local, eh?

Per tant, jo crec que hem de tenir un cert rigor a l’hora 
d’interpretar i generalitzar situacions i crear determi-
nats estats d’ànim, que jo ja entenc que ho facin, però 
també la meva obligació és baixar les qüestions al ter-
reny més objectiu i més rigorós.



Sèrie P - Núm. 69 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de juliol de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 36.2  6

No hem de confondre tampoc atenció amb retard en 
un ingrés, i les xifres que maneguem són xifres pun-
tuals i ocasionals, i no són estatus de situació.

Per tant, tenim uns hospitals on el Pla de seguretat 
de pacients està premiat. I això ho fan gent que no és 
l’Administració de la Generalitat.

I, per tant, home, jo crec que determinades qüestions 
es poden plantejar, i evidentment jo li respondré, pe-
rò jo vull respondre-li amb el màxim de rigor possi-
ble. Per tant, no podem parlar de tancaments estructu-
rals de llits i desmantellaments de llits quan l’evolució 
qualitativa dels serveis evoluciona en unes altres línies 
al món, eh? I, a més a més, no parlem de llits tancats. 
Parlem de llits en standby, que amb necessitat de ser 
oberts s’obren.

Aquesta és la realitat. Li pot semblar que no és així. Jo 
ja ho admeto. Però la realitat objectiva és aquesta. Per 
tant, a la segona part li contestaré algunes coses més.

Però, home, quan em diu que l’Hospital de Sant 
Boi, que està al Siscat, és un hospital privat, quan la  
Tecla em diu que és un hospital privat i està al Siscat, 
diguem-ne, tot això..., jo crec que qui no interpreten 
el model ara són vostès. Perquè el model que havíem 
consolidat tots, hi insisteixo, és el model Siscat, que 
és el que tenim en el nostre país. Nosaltres no l’hem 
canviat. I, per tant, no ens acusin de canviar un model 
que hem heretat. I no el canviarem perquè hi creiem, 
en aquest model, i no creiem en un altre. I creiem en 
aquest model pels resultats objectius, no per una altra 
raó. No tindríem la proximitat que té el nostre siste-
ma sanitari a l’atenció als ciutadans si no tinguéssim 
aquest model. I aquesta és una realitat que hem d’ad-
metre tots. Per tant, home, això que canviarem el mo-
del..., jo li asseguro amb tota rotunditat que nosaltres 
no canviarem el model Siscat, que se sustenta en un 
decret de l’any 2010. Per tant, a vegades hi han algu-
nes coses que... Derivar malalts a la privada, compte 
amb aquesta interpretació, perquè, és clar, si tot el que 
no és ICS i està dins del Siscat ho considerem privat, 
doncs tenim un problema de concepte sobre el model, 
que, hi insisteixo, vam decretar l’any 2010..., que lla-
vors, segurament, la interpretació que fem no és prou 
ajustada.

Miri, la resposta a les retallades en salut, aquestes que 
amaguem i que no expliquem, estan al pressupost, eh? 
Per tant, mirin el pressupost i comparin el pressupost 
de l’any 2014 amb el pressupost del 2013, i m’explica-
ran on estan les retallades. Jo vaig explicar en aquest 
Parlament, a una pregunta oral, en concret referida a 
l’Hospital de Bellvitge, que l’Hospital de Bellvitge te-
nia la mateixa despesa a fer l’any 2014 que el 2013. Jo 
no sé qui explica..., 56, 46, 86, no sé quants milions, 
que hem de treure. No sé qui ho explica. El conseller, 
no. L’Hospital de Bellvitge, i tota la xarxa sanitària 
d’aquest país, té el mateix pressupost que en el 2013, 
tal com consagra la Llei de pressupostos. I, per tant, 
aquesta és la realitat, afegint, òbviament, a aquest 
pressupost aquell dèficit autoritzat que té la Generali-
tat en el seu conjunt i la part alíquota que toca al De-
partament de Salut.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula la il·lustre senyora Marta 
Ribas.

Marta Ribas Frías

Conseller, llits tancats de forma estructural, n’hi ha. 
Plantes tancades que s’han convertit en despatxos i 
que ja no són llits, que són despatxos. I hi ha llits que 
es tanquen temporalment a l’estiu i que després es po-
den reobrir. I li ho he dit de bon principi en la meva 
interpel·lació: separem les coses; nosaltres li parlem de 
retallades estructurals que hi ha hagut en el nostre sis-
tema de salut.

Però, home, bé, jo entenc que vostè miri les coses des 
de la seva vessant i les expliqui des de la seva ves-
sant, i que ens digui que el model, per la reducció d’in-
gressos, per la forma amb què s’aborden certes ma-
lalties, amb què ja no cal que la gent ingressi per a 
certes intervencions, fa que no cal que hi hagi tants 
llits als hospitals. Nosaltres no li diem això. Li diem: 
com s’entén, com s’entén que es tanquin llits quan te-
nim problemes per a ingressos de gent que està a les 
urgències d’aquell mateix hospital esperant-se quatre 
i cinc dies..., i els diguin que no tenen llit on ingres-
sar-los perquè tanquen llits? Això és el que posem de 
manifest. Baixa la qualitat assistencial per a aquelles 
persones que entren per la porta d’urgències a un hos-
pital català i no se’ls pot donar resposta com se’ls do-
nava resposta abans per retallades. O com la gent es-
pera més de sis mesos per a operacions, i més d’un 
any, perquè no hi ha llits i no hi ha quiròfans, i no hi 
ha personal, per donar resposta i garantir drets que es-
tan garantits en les nostres llistes d’espera, en aquells 
catorze casos que estan garantits. Sis mesos màxim 
d’espera. Parlem d’això, conseller.

I parlem de les diferències entre com s’aplicaven les 
coses abans del 2010 i com s’apliquen ara. I aquestes 
diferències no són de matís. Són molt clares, i respo-
nen a uns motius ideològics i d’interès. No és el ma-
teix derivar pacients cap a la privada, amb ànim de 
lucre, quan el sistema públic no pot perquè està saturat 
que derivar-los perquè has retallat el sistema públic i 
fas que no pugui, i aleshores derives això mateix cap 
a aquella privada. No és el mateix, conseller. De fet, 
no és la mateixa, la resposta que té. Mai hi ha hagut 
aquesta resposta, mai hi ha hagut aquesta desconne-
xió del Govern amb la ciutadania, amb els professi-
onals sanitaris, amb els usuaris de la salut. Hi ha ha-
gut, diputats i diputades, una rebel·lió com la que hi 
ha actualment per part dels usuaris, dels professionals 
de la sanitat, en els darrers anys? Una major descon-
nexió del que és la gestió del Govern de la Generali-
tat respecte del que percep la ciutadania i tota la gent 
d’aquest sistema sanitari del que hauria de fer-se en un 
moment com l’actual?

Conseller, això és obra seva, seva i del seu departa-
ment. Això és conseqüència del que ha fet vostè des 
del 2011: gestionar sol, sense suports. Vagi a Bellvitge. 
Ahir ens ho demanaven, els de la junta de personal de 
Bellvitge. Vagi i parli amb ells, i contrasti això ma-
teix que ens diu aquí al Parlament. Vagi aquesta tarda  
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a parlar amb els manifestants que estaran a la porta del 
Parlament, de les plataformes de defensa de la salut.

Ens pot garantir, conseller –i en parlarem a partir de la 
moció que presentarem d’aquí a quinze dies en aquest 
Ple–, que el pressupost..., que els diners que tindran 
per gastar-se aquest any des de Salut són els matei-
xos que es van gastar l’any passat? No el pressupost de 
2013. Que seran els mateixos diners que van tenir per 
gastar-se l’any passat, que es van gastar l’any passat? 
Que amb el pressupost d’aquest any no els faran assu-
mir el dèficit de l’any passat? Ens pot garantir que no 
demanen als hospitals que no facin més ingressos des 
d’urgències? Ens pot garantir que no es derivarà més 
cap a la privada, amb ànim de lucre, que ens acaba 
sortint més car, mentre hi hagi possibilitat d’assumir 
aquest mateix servei des de la pública? Ens pot garan-
tir, conseller, que no seguirà afeblint les condicions 
del sistema sanitari català? Ens pot garantir, conseller, 
que no seguirà sent un conseller antisistema? Perquè  
és el que ens mostra amb la seva actitud. Vostè és qui es  
carrega el sistema públic sanitari català. Vostè és l’an-
tisistema, en aquesta cambra.

Vostès es carreguen, desmunten, el país mentre cons-
trueixen una suposada sobirania. Cap a on? Quin país? 
On volem anar? Això és el que li diu la gent al carrer. 
Quin país volem? I no volem un país on la sanitat pú-
blica passi a ser residual i on altres facin negoci amb 
la nostra salut.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable senyor Boi 
Ruiz, conseller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Miri, jo vull un país on fem polí-
tica sanitària amb majúscula i traguem la política sa-
nitària amb minúscula dels hospitals, fem la política 
al Parlament... Fem-la on toca, no als passadissos dels 
hospitals i utilitzant determinats arguments que no 
s’ajusten a cap ni una de les realitats.

Miri –miri–, jo..., després de tants anys, de tants anys 
que diu de malmetre el sistema sanitari públic, di-
gui’m quins proveïdors sanitaris de la xarxa d’utilitza-
ció pública han estat privatitzats del 2011 ençà. Digui-
m’ho –digui-m’ho. Ni serveis. Digui-m’ho. Que siguin 
diferents dels que quan vostès governaven operaven en 
el sistema sanitari integrat, a l’hemodiàlisi, al trans-
port sanitari, a la rehabilitació... Digui’m quins. Això 
per començar.

En segon lloc, ningú desmunta res. Jo vull un sistema 
sanitari públic com el que tenim a Catalunya, com el 
tenim des que vam tenir les transferències, i que ve, 
com saben molt bé, de molt lluny. Jo vull aquest sis-
tema, amb els mecanismes de transparència i control 
que calguin, amb el retiment de comptes que calgui. 
I no em digui que els resultats sanitaris, amb un 20 
per cent menys de pressupost, que no obeeix a la vo-
luntat del Govern ni del conseller, sinó que obeeix a 
unes circumstàncies determinades que obliguen que 
cada cop l’única partida que creixi dels pressupostos 

de la Generalitat sigui la d’interessos, ofegats per un 
finançament insuficient, crònic, històric, i ofegats per 
una crisi econòmica i financera..., home, jo crec que 
és poc just per als gestors del sistema sanitari, per als 
professionals que hi treballen, dir que el sistema es-
tà absolutament ofegat, que es mor i que no tractem  
bé les persones d’aquest país. El sistema sanitari pú-
blic d’aquest país és molt robust, eh?, molt robust, tal 
com l’hem construït entre tots. I em feia la impressió 
que l’havíem construït entre tots, i ara em fa la impres-
sió que alguns que l’havien construït no volen ser par-
tícips del seu manteniment –no volen ser partícips del 
seu manteniment–, i és així.

Per molt que diguem que no volem canviar el model, 
vostès insisteixen que canviem el model. Jo torno a de-
manar evidència científica que canviem el model. On 
és, l’evidència? Digui’m l’evidència. A mi m’agrada-
ria veure amb quina evidència nosaltres fem una pri-
vatització dels serveis públics d’aquest país..., tal com 
vostè ens fa una analogia, que no puc acceptar, amb el 
model sanitari que plantejava Madrid. No la puc ac-
ceptar perquè no hi té res a veure. Per tant, no vulguin 
contaminar coses que són diferents absolutament. No 
té res a veure el sistema sanitari de la Comunitat de 
Madrid i les decisions que van prendre en el seu mo-
ment amb el que tenim nosaltres, que està consolidat 
des de fa moltíssims anys.

I jo em comprometo, perquè és el que estic fent, que 
no anirà cap malalt públic fora de qualsevol centre 
que no estigui al Siscat, i això s’ha produït tots aquests 
anys. I, per cert, vostè deia que hi han... –ho dic perquè 
a vegades la memòria ens traeix a tots una miqueta–, 
vostè diu que hi han habitacions que s’han convertit 
en despatxos. Sí, sí, i això es va decidir amb habitaci-
ons a Bellvitge. I sap quan es va decidir? Es va decidir 
quan es va obrir l’Hospital Broggi, més de dos-cents 
llits al territori; es va decidir quan es va obrir l’hospi-
tal de Sant Boi. Es va decidir perquè la dimensió dels 
llits a Bellvitge ja no era tan necessària, perquè mol-
ta atenció comunitària es feia en aquests hospitals que 
s’obrien.

I no vaig fer jo les obres, quan jo vaig arribar ja esta-
ven convertits en despatxos. Això sí que és tancar llits, 
això és tancar llits. I és tancar llits de manera objecti-
va, correcta i adequada, perquè aquests llits són en un 
altre lloc amb més proximitat. Per tant, hem de parlar 
amb un cert rigor. I jo ja entenc que el paper que han 
de jugar vostès és aquest, però, miri, si nosaltres en 
un territori determinat, on està augmentant la cirurgia 
major ambulatòria, on estan passant tots aquells pa-
ràmetres que estan passant, col·loquem més llits, d’al-
guna manera aquests llits s’han d’esponjar. I aquesta 
és la realitat de Bellvitge i d’altres hospitals de Cata-
lunya. Per tant, aquesta és una realitat de gestió d’un 
sistema sanitari públic que està als manuals, que està 
arreu, que és el que fa tothom a tot el món, i això no 
és desmantellar res. Desmantellar seria deixar d’aten-
dre gent.

I quina gent deixem d’atendre? I no he enganyat nin-
gú; el primer dia vam dir que augmentarien les llistes 
d’espera el 2011 perquè no teníem recursos per finan-
çar l’activitat, i van augmentar les llistes. I vam dir que 
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faríem un pla progressiu que tornés a estabilitzar les 
llistes al seu lloc, i aquest pla progressiu, que el vam 
implantar el 2011 i el vam presentar, tindrà els seus 
resultats a desembre de 2014, que ja té resultats ara 
i n’ha tingut l’any anterior, malgrat que vostès inter-
preten les xifres d’una manera diferent. Per tant, miri, 
permeti’m que jo li faci una petita reflexió: l’important 
no és la quantitat de gent que hi ha en llista d’espera; 
és el temps que triga a ser tractada. L’important, quan 
hi han cent mil persones que volen entrar en un esta-
di de futbol, no és que n’hi hagin cent mil o cinquanta 
mil, és que totes estiguin dintre quan comença el par-
tit. I per tant, la gestió de llistes d’espera és això. Ens 
augmenta la demanda, òbviament, per una població 
més envellida. Per tant, jo presentaré resultats, com he 
fet sempre, cada sis mesos –per cert, sóc l’únic conse-
ller que ho ha fet–, cada sis mesos públicament vinc al 
Parlament i explico on van les coses, a risc que me les 
interpretin com vulguin, però és el risc que haig d’as-
sumir com a responsable sanitari d’aquest país. I ab-
solutament convençut que la gestió sanitària pública, 
un cop tots tenim clar que el model és el que és i no el 
qüestionem permanentment, és un tema que no es pot 
abordar des de la política amb minúscules, sinó que 
s’ha d’abordar des de la política amb majúscules.

Moltes gràcies, diputada; gràcies, presidenta.

La presidenta

El següent punt de l’ordre del dia és la interpel·lació 
al Govern sobre l’atenció sanitària del sistema sanitari 
públic.

Interpel·lació
sobre l’atenció sanitària del sistema 
sanitari públic (tram. 300-00198/10)

Presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora 
Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller, avui serà un 
dia intens aquí al Parlament, sobretot per a vostè, par-
lant de temes de salut, i això no és dolent, conseller; 
des del nostre punt de vista és molt positiu, perquè el 
Parlament no deixa de ser i no deixa de reflectir allò 
que preocupa, allò que il·lusiona, allò que bull a la so-
cietat i que nosaltres, com a representants d’aquests 
ciutadans i ciutadanes, ho portem aquí a aquest he-
micicle per fer avui aquesta interpel·lació al conseller 
de Salut. La salut és el centre de totes les mirades i hi 
ha molts sentiments contraposats i és important per 
a la nostra societat i és important per a moltes perso-
nes; per tant, positiu que estiguem avui parlant aquí 
de salut.

Des d’Esquerra Republicana, avui volem parlar de 
tres aspectes: llistes d’espera, situació d’urgències en 
alguns hospitals i també, i com sempre, de la trans-
parència que creiem que ens cal per tal de desenvo-
lupar les millors polítiques, que estem segurs que tot-
hom vol fer des d’aquest Parlament, i sobretot per fer 

que s’entenguin aquestes polítiques, que s’entenguin 
els canvis, que s’entengui la gestió del sistema, que 
s’entengui com s’està portant, sobretot en aquests mo-
ments de dificultat econòmica, per part dels professio-
nals i per part dels ciutadans.

No volem oblidar ni que quan parlem de salut en rea-
litat volem parlar de persones i tampoc que quan par-
lem de xifres, parlem de llits, de naturalesa jurídica, 
parlem de proveïdors, de sistema, de pressupost, de re-
cursos, del que parlem és de persones que estan treba-
llant com a professionals en aquest àmbit de salut fent 
el que poden i més en aquests moments complicats, 
i de persones que també pateixen i que esperen amb 
una paciència impol·luta que els atenguem.

Començant per llistes d’espera, conseller, no crec que 
la discussió sigui tant entre si tenim 150.000 perso-
nes o en tenim 180.000 a les llistes d’espera, sinó que 
l’important és que ens preguntem què significa estar 
en una llista d’espera per a una persona, per què hi 
estem. Hi han molts motius que fan que la gent esti-
gui en una llista d’espera. Hi ha motius que són evita-
bles, no diré a curt termini, amb polítiques de preven-
ció i promoció de la salut; per tant, és un objectiu clar 
que ens hem de marcar en política sanitària al nostre 
país. Altres, perquè també els avenços i els èxits de la 
medicina han permès que aquesta gent avui estiguin 
en una llista d’espera per solucionar algun problema, 
a vegades, no del tot greu, i per tant, també els hem 
d’atendre, perquè són problemes de salut, tot i que no 
siguin de vida o mort; i perquè també hem establert 
unes prioritats que fan que aquelles coses urgents o, 
per exemple, en els casos de càncer, unes prioritats 
que hem establert amb professionals, amb criteris clí-
nics i amb la societat que fan que aquesta gent ja no 
hagi d’estar en llistes d’espera, sinó que se’ls atengui 
en un quiròfan amb prioritat davant de totes les altres 
coses.

Però és moment de plantejar-nos, replantejar-nos, més 
que res, el decret, el decret de terminis màxims que es 
va fer l’any 2002, que hi han hagut unes ordres pos-
teriors que al nostre parer no es corresponen amb el 
que ha de ser avui en dia, amb el que ha de ser el 2014. 
Perquè aquests catorze procediments garantits no hau-
rien de ser, potser, només catorze, s’hauria d’ampliar 
molt més, hauríem de mirar quin termini màxim po-
sem en cadascun d’ells i no fer una cosa homogènia. 
I per tant, no qüestionaré aquí i no li diré jo des d’aquí 
quin procediment ha de ser o no ha de ser i amb quin 
termini, sinó que això ha de ser un treball complet 
agafant dades; evidentment, s’han d’agafar les dades 
objectives aportant el criteri clínic i sobretot –sobre-
tot–, sentit comú.

No té sentit que demanem a un hospital que faci cir-
cumcisions, un hospital que tracta canalla, que fa-
ci circumcisions, perquè s’han de complir aquests sis 
mesos que tenen com a procediment garantit mentre 
tenen a la llista durant dos o tres anys unes interven-
cions molt més complicades i, sobretot, molt més di-
fícils de suportar per als pacients i les famílies. I això 
tothom ho pot entendre quan parlem de canalla, so-
bretot, canalla que està esperant. Per tant, aquest re-
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planteig creiem que és urgent, perquè no té cap sentit i 
hi hem de posar aquest sentit comú.

Tampoc té sentit que fem ballar la gent per un peri-
ple i que al final ningú li pugui donar amb una cer-
ta concreció una data aproximada de quan el podran 
operar i on el podran operar, perquè hem d’intentar 
garantir que tothom pugui ser operat al seu centre de 
referència. Si hem muntat un sistema de salut descen-
tralitzat, posat al territori, ha de ser perquè en aquell 
moment que necessites una intervenció et puguin ope-
rar al teu centre de confiança, aquella persona que t’ha 
visitat durant tot el procés, i no perquè al final se t’ha-
gi de derivar a un altre centre perquè aquest centre no 
pot complir amb la llista d’espera –aquí hi entrarem 
després. O simplement hem de vigilar el tema de les 
proves diagnòstiques, perquè esperar per a una prova 
diagnòstica per saber un diagnòstic clar sobre el que 
tens no sols és una espera, sinó que la gent desespe-
ra. I això és una de les coses que també hem de mi-
rar, no només les intervencions, sinó també les pro-
ves diagnòstiques. I les primeres visites a especialista, 
millorar el circuit entre primària i hospitalària perquè 
aquestes primeres visites no s’eternitzin. És molt im-
portant poder solucionar aquests temes.

I aquestes coses formen part no només de recursos i 
de pressupost, sinó també d’organització, de treball 
conjunt, d’asseure la gent i que s’entengui, i sobretot, 
per part seva, per part de conselleria i de departament, 
de fer allò de què és responsable, que és l’autoritat sa-
nitària i que és el responsable de l’organització i la 
planificació de tot el sistema. Tot això és al que instem 
el Govern a arreglar i posant-hi aquest sentit comú que 
li deia abans, que el necessitem. I nosaltres estem dis-
posats a treballar en el que calgui i en el que necessiti 
el Govern, en el que necessitin els professionals, en el 
que necessitin els ciutadans per arreglar i per millorar 
aquestes condicions de salut dels nostres ciutadans.

Ara bé, tot allò que toquem haurà de ser explicat; ex-
plicat i, evidentment, publicat i gestionat amb trans-
parència. Totalment imprescindible que la gestió 
d’aquestes llistes d’espera sigui transparent, que as-
segurem l’equitat entre centres per poder garantir que 
els pacients, siguin d’un centre o d’un altre, tinguin els 
mateixos drets i la mateixa atenció. I aquí entro en el 
tema de les derivacions: les derivacions estan establer-
tes en el decret del 2002 i diuen què passa quan es de-
riva a un altre centre de la XHUP, en aquell moment 
que no hi havia el Siscat encara. I diuen..., també par-
len de la possibilitat de derivació a un centre que no 
sigui de la XHUP, però que tingui contracte directa-
ment amb el Servei Català de la Salut per poder fer 
això.

Aquest decret hem dit que s’ha de revisar i això no es 
pot quedar aquí, s’ha d’establir d’una forma molt més 
clara com es faran aquestes derivacions, s’han de pu-
blicitar aquestes derivacions. Perquè des del departa-
ment, des de l’autoritat sanitària, al final també hem 
de saber quants ciutadans que haurien d’estar operats 
a l’hospital de Mataró o a l’hospital de Vic o a Bellvit-
ge o a Vall d’Hebron, els estem portant a un altre cen-
tre perquè aquells centres no poden assumir complir 
amb els temps garantits de llista d’espera. I això vos-

tès ho han de saber, perquè és la seva responsabilitat. 
I com que ho han de saber vostès, ho han de saber tots 
els ciutadans. Perquè al final, això haurà de comportar 
una modificació en l’assignació dels recursos, perquè 
l’assignació de recursos que es fa actualment no s’en-
tén; com que no s’entén, vol dir que hi falta transpa-
rència per poder-la explicar adequadament.

Jo em pregunto: amb aquestes derivacions, s’ha pre-
guntat als centres d’on s’han de derivar les interven-
cions quant ens cobrarien al Servei Català de la Salut 
per fer aquestes intervencions? Per obrir unes hores a 
la tarda, posar cirurgià, posar infermera? Perquè pot-
ser ho farien i ho farien amb moltes ganes, i potser, 
fins i tot, aquell cirurgià s’estaria organitzant amb el 
seu equip i treballaria sense cobrar hores extres, per-
què uns ho farien al matí i els altres ho farien a la tar-
da. Això també forma part de la gestió que vostè ha de 
reclamar al CatSalut que faci i que faci d’una forma 
acurada.

I sobretot, tots els aspectes que tenen a veure amb la 
informació cap als ciutadans. La informació ha d’es-
tar clara, han de poder saber amb una previsió més o 
menys concreta quan se’ls podrà operar i han de saber 
que, si no se’ls pot operar al seu centre de referència, 
el perquè, com i quant costa de recursos públics envi-
ar-los a un altre lloc. Tot això s’ha de posar sobre la 
taula. Estem a una època que han canviat moltíssimes 
coses, sobretot en política; no es poden fer les coses 
com abans: molt més transparents, molts més obertes i 
sobretot de cara al ciutadà i centrades en les persones. 
S’han d’explicar totes aquestes coses.

Hem de treballar també amb els centres sanitaris, per-
què hi ha variabilitat en les llistes, en les proves di-
agnòstiques, perquè hem d’assegurar aquesta equitat. 
Si un ciutadà va a un centre o va a un altre i necessita 
una prova diagnòstica, no pot ser que en un tardi quin-
ze dies i en un altre tardi sis o set mesos. Aquesta va-
riabilitat s’ha de vetllar des del Departament de Salut, 
i això s’ha de treballar. Igual que els criteris d’inclusió 
en la llista d’espera.

Continuaré en la segona part amb moltes altres coses.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Diputada Vergés, jo em congra-
tulo que parli de política sanitària aplicada. Jo, segu-
rament, subscriuria bona part del seu argumentari, 
perquè és el meu propi argumentari. I sí, sap molt bé 
que un dels problemes que té el nostre sistema i que jo 
he explicat reiteradament és una distribució basada en 
les estructures que tenim i no basada en les persones. 
Per tant, en aquest sentit, és bo que parlem aquí del 
que preocupa i també és bo que el Govern expliqui  
en què s’ocupa.

Nosaltres, fruit, com deia en la intervenció anterior 
de l’altra interpel·lació, ens veiem obligats en un mo-
ment determinat, de cop i volta, a treballar amb molts 
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menys diners dels que disposàvem en l’exercici ante-
rior. I això obliga a unes mesures urgents i ràpides, 
perquè, si no haguéssim pres aquestes mesures ur-
gents i ràpides, no haurien arribat al mes d’octubre 
del 2011 o al mes de novembre. Per tant, sense enga-
nyar a ningú, vam dir: «Escoltin, augmentarà la llista 
d’espera.» Tenint en compte que la llista d’espera és 
una conseqüència estructural del subfinançament de 
la nostra sanitat pública, empitjorarem les condicions 
dels treballadors i, per altra banda, haurem d’impactar 
fortament sobre la despesa farmacèutica. Això és el 
que vam plantejar, amb la idea de fer un pla de salut, 
que és el que vam fer, per anar recuperant tot això, 
malgrat que no podíem recuperar el tema retributiu 
dels professionals.

Respecte a les llistes d’espera, vam fer el 2011 un 
pla de millora de l’accessibilitat a la cirurgia progra-
mada, que tenia dues etapes: una primera etapa, que 
era complir amb el model existent i, un cop estabi-
litzat el model existent i legitimats per a això, obrir  
un nou model, com vostè planteja. Per què no obrim un  
nou model el 2013? Home, perquè si haguéssim 
obert un model el 2013 ens haurien dit que era per 
amagar que no complíem amb els terminis prefixats 
en la llista anterior, i també perquè des del punt de 
vista tècnic era enormement complicat.

Nosaltres ens hem plantejat aquesta estabilització dels 
processos garantits. Amb tota probabilitat arribarem 
al 31 de desembre amb els processos garantits dins 
del marc dels sis mesos, perquè tot aquest procés de 
la gestió de la llista d’espera ha anat reduint i ens va 
acostant cada cop més a aquests sis mesos de garan-
tia. Miri, l’any 2011, només el 61 per cent dels pacients 
amb processos garantits eren operats en sis mesos; el 
2012, el 66, i el 2013, el 68. L’any 2010 era el 78. Per 
tant, esperem arribar a paràmetres que siguin del 100 
per cent el 2014. Hem anat reduint tots i cada un dels 
extrems –tots i cada un dels extrems, eh? Per tant, han 
anat baixant els pacients que esperaven entre sis i nou 
mesos, han anat baixant els pacients que esperaven 
entre nou i dotze mesos, etcètera. Però això era gestio-
nant-ho amb el sistema vigent.

Parlat amb la Societat Catalana de la Cirurgia en el 
seu moment, els cirurgians plantegen –cosa que jo 
comparteixo– que el criteri de prioritats no ha de ser 
administratiu, sinó que ha de ser clínic, i que no ha 
d’haver-hi un criteri administratiu per a unes determi-
nades patologies i per a unes altres no.

I, per tant, ens plantegem un nou model, que, en tot 
cas, començarà un cop tanquem aquest exercici 2014, 
amb una previsió en funció de l’impacte, primer, de la 
malaltia sobre la qualitat de vida. Amb igualtat de di-
agnòstic, primer va aquell que té un impacte de la ma-
laltia sobre la seva qualitat de vida, aquelles persones 
a les quals el risc associat a l’espera els pot empitjo-
rar la malaltia; l’efectivitat clínica de la intervenció, en 
aquesta línia que vostè plantejava, de diversitat de cri-
teris respecte a les indicacions. I un factor que volem 
afegir a aquest criteri de priorització és l’ús de recur-
sos sanitaris durant l’espera. Clar, si el problema que 
tenim de llista d’espera és un problema bàsicament de 
caràcter econòmic per a aquesta gent que malaurada-

ment ha d’esperar més temps del que hauria d’esperar, 
és evident que si aquesta espera comporta una despesa 
superior al que equivaldria en termes d’usos de recur-
sos sanitaris, doncs, haurem de prioritzar-ho d’una al-
tra manera. Per tant, aquest seria un primer criteri de 
priorització.

I després, home, garantir que determinats procedi-
ments vagin associats amb la malaltia. Parlava dels 
nens; les amígdales, que és una de les coses, l’amigda-
lectomia, que està en llista d’espera. Home, l’amíg-
dala té un criteri de prioritat si va associada a una 
apnea nocturna; si la hipertròfia de les amígdales del 
nen comporta una apnea, aquest és el que hem d’ope-
rar amb caràcter de prioritat, no amb un caràcter or-
dinal, amb un diagnòstic exclusivament de..., a una in-
dicació d’amigdalectomia.

I, a més a més, el temps de garantia ha de ser flexible 
en funció de la gravetat, no en funció del diagnòstic i 
de la indicació terapèutica. Per tant, no té sentit par-
lar d’artroscòpia a sis mesos si no li posem cognoms 
a l’artroscòpia i no fem un ban de garanties flexibles. 
I tot això acompanyat, com deia abans, de reduir la 
variabilitat de les indicacions, prioritzant els pacients 
amb aquests criteris i, sobretot, amb un predomini  
i amb un consens ampli amb els clínics, proposta que 
els clínics ja han fet en el seu moment i que nosaltres 
diem: «Escolti’m, tots aquests criteris de què estic par-
lant, que ja hem transaccionat durant aquest temps, 
ens asseurem per consolidar-los, per fer aquest nou 
model de gestió de la llista d’espera quirúrgica de la 
cirurgia electiva programable a partir del 2015.»

Per tant, aquestes són les intencions respecte a això, 
tenint present que, malgrat tot, des del punt de vista 
del volum de malalts que en aquests moments tenim, 
l’espera mitjana..., que no és l’indicador; per això fixi’s 
que nosaltres hem presentat la llista d’espera sempre 
per trams, i no solament per mitjana, perquè la mit-
jana ens donaria uns 5,78 mesos amb els garantits, i 
un 4,71 en les dades generals. Però això només afecta, 
estant dins de la raonabilitat, a l’entorn del 70 per cent 
de la gent. Per tant, els pacients i les persones que es-
tan en aquest 30 per cent restant són els que hem d’in-
cloure en un sistema diferent que prioritzi totes i cada 
una de les qüestions.

Evidentment, hi ha un altre factor del qual vostè parla, 
que és el factor de l’atenció especialitzada ambulatò-
ria, de les primeres visites, que tenen un doble com-
ponent: un component de millorar els criteris de prio-
rització d’aquestes visites d’atenció especialitzada en 
el centre hospitalari, i un altre és com abordem ma-
jor resolució –i m’estendré després en aquest punt a 
la segona part de la intervenció–, com garantim més 
resolució en l’atenció primària amb el suport de l’es-
pecialista consultor, fet que ja fa uns quants anys ha 
començat a funcionar, que va creixent cada cop més i 
que va introduint elements de millora en aquesta prio-
rització de l’atenció especialitzada, amb una resolució 
més fàcil, més a prop i tan segura com la que seria 
anar al centre hospitalari, perquè el que li resol el pro-
blema és el mateix professional, el mateix coneixe-
ment.
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Exactament igual que les proves diagnòstiques, que 
requereixen tenir un criteri també d’identificació... No 
es tracta simplement de quant triga un a fer-se una to-
mografia o triga un a fer-se una ressonància magnèti-
ca, sinó si això és una prova diagnòstica o és una prova 
de seguiment, si això és una demanda des de l’atenció 
primària i, per tant, és primàriament diagnòstic, i no 
és una demanda interna del mateix hospital.

Per tant, tots aquests aspectes ens porten a un nou 
model de gestió, però aquest nou model de gestió ha 
de començar a desenvolupar-se en l’exercici del 2015, 
en funció que estabilitzem la situació que vam haver 
de forçar el 2011, sobre una situació ja no desitjable, 
com era la llista d’espera pròpia del subfinançament. 
La vam haver d’agreujar per la crisi econòmica, l’hem 
anat recuperant, l’estabilitzarem, i sí que hem d’anar a 
un nou model diferent, en funció de les demandes, en 
funció de l’evolució de moltes coses.

És evident que ens preocupa i ens ocupa tot allò que 
és –i ens ha continuat ocupant– el diagnòstic de coses 
que no poden esperar: el circuit ràpid del càncer –vos-
tè en parlava–, la prevenció i les deteccions precoces 
en termes de política són exigibles amb el temps i la 
forma necessària... Tot això continua sent un procés 
en el qual estem treballant.

Jo, com saben molt bé, vaig fer balanç el primer tri-
mestre d’aquest any del resultat del 2013. Allà poden 
veure tots els paràmetres amb els seus ets i uts, amb 
les seves bondats i els seus espais de millora. El tercer 
trimestre de l’any, doncs, compareixeré, com sempre, 
al Parlament, per explicar com han anat els resultats 
de tot plegat en aquest primer semestre de l’any i, a 
partir d’aquí, quines decisions prendrem en aquelles 
coses que creiem que són millorables.

Gràcies, presidenta; gràcies, diputada.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Conseller, de la mateixa manera..., ens perdem, eh?, 
quan parlem de llits. Ja ho sabem, que a l’estiu baixa 
l’activitat quirúrgica –això és normal, i baixa a molts 
centres– i que els hospitals adeqüen les seves unitats. 
Tampoc discutirem aquí quants llits hi ha d’haver en 
un hospital o en un altre. El que diem és que hi ha 
d’haver els necessaris per a una bona atenció.

Tenir persones a urgències dos, tres, quatre i cinc dies, 
és indigne. És indigne, conseller. En els passadissos, 
en unes sales d’observació que vostè sap..., que jo les 
he vist personalment, he anat a hospitals i he demanat 
que m’ensenyessin les urgències, aquestes sales d’ob-
servació, plenes a vessar, amb llits entremig, on no hi 
ha els endolls necessaris per poder ni tan sols fer fun-
cionar el motor del llit perquè la persona estigui una 
mica més còmoda, i quan està estirada dos, tres, qua-
tre, cinc dies, necessita canviar de postura. Per tant, 
això, des del nostre punt de vista, és indigne.

No discutim quants llits, a causa de la baixa del nom-
bre d’intervencions que es fan a l’agost, s’han de tan-
car o no en els hospitals; discutim que s’han de dei-
xar els necessaris per no tenir la gent a urgències en 
aquestes condicions. I això forma part de la gestió de 
llits que es fa dins dels d’hospitals. I parlant amb ells, 
i parlant amb caps d’urgència, i parlant amb gerents, i 
parlant amb les persones que estan fent atenció, Déu 
n’hi do com de bé es fa, i en alguns llocs diria que fins 
i tot es fa una gestió de llits excel·lent, però tot i fent-la 
excel·lent hi ha puntes, hi ha moments en què es ne-
cessita aquesta flexibilitat d’obrir llits a planta per fer 
aquest drenatge d’urgències i no tenir la gent en situa-
cions indignes, ho repeteixo.

Per tant, malgrat fer una gestió de llits excel·lent en al-
guns casos, tenim un problema, i problema de recur-
sos. Ens hem de plantejar també com a departament, 
com a govern, com a parlament, si això és una priori-
tat en aquests moments, no tenir gent en aquestes con-
dicions. Quant costarà poder obrir deu llits, cinc llits, 
dotze, una unitat de catorze llits? Quant pot costar, ai-
xò? Potser ens val molt la pena fer-ho.

El nostre compromís és total en aquest Parlament per 
tirar el país endavant, i hem aprovat uns pressupostos 
que són molt durs, i entenem que amb 1.500 milions 
d’euros menys costa molt tirar endavant i que als ges-
tors dels centres, amb molts menys diners, també els 
costa molt fer tot allò que han de fer, i això ho ente-
nem. El que passa, que hem de posar també uns límits 
de saber on hem de tallar aquesta manca de recursos.

Perquè nosaltres, el compromís real, en realitat el te-
nim amb els ciutadans. I això és un compromís del dia 
a dia. I no pot ser, ni avui, ni demà, ni demà passat, 
que s’estigui d’aquesta manera. Tothom entén les pun-
tes i tothom ho pot comprendre. Jo encara em quedo 
esparverada que vegi gent dos, tres, quatre i cinc dies 
a urgències i no s’hagi muntat una revolució. Per tant, 
en aquest punt també hem de treballar amb els cen-
tres i dir-los clarament que aquesta situació no es pot 
aguantar i han de fer alguna cosa amb la gestió dels 
seus llits, però també, que és la seva responsabilitat la 
gestió dels llits, però és la nostra responsabilitat des 
del Parlament, i sobretot la seva des del Govern –per-
què la té i està escrita a la LOSC–, la seva responsabi-
litat és la de garantir la qualitat, i això és qualitat.

Per tant, entenem la desconnexió que hi ha dels pro-
fessionals amb el departament i amb el Govern. És 
evident, 1.500 milions d’euros menys es noten –es 
noten. Jo estic segura que vostès els voldria, aquests 
1.500 milions d’euros. El tema és: un cop hi ha aques-
ta desconnexió, hem d’explicar què fem amb la resta 
de milions d’euros que tenim; i en tenim molts, al De-
partament de Salut. És clau l’assignació dels recursos, 
i ho repeteixo, i em reitero, i ho diré quaranta mil ve-
gades, aquesta transparència en l’assignació de recur-
sos. Fem públics els contractes programa; fem públics 
els contractes i convenis del CatSalut amb qualsevol 
entitat proveïdora; fem públics els convenis entre dife-
rents proveïdors. Vostè ho ha dit fa un moment: meca-
nismes de transparència i control que calguin. Doncs, 
això cal. Avui cal, perquè, si hi ha una desconnexió i 
ens hem de reconnectar amb els professionals i amb 
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la ciutadania, això és absolutament necessari. I des 
d’Esquerra Republicana de Catalunya li demanem ai-
xò, d’una forma urgent, com ho hem demanat moltes 
vegades. La llista d’espera? Publicada per trams i cen-
tres. Vostè ho presenta així, ho publicarem d’aquesta 
manera, perquè pugui ser transparent. I sobretot gestió 
transparent de llista d’espera, gestió de llits, gestió de 
tot. Ens cal. Sabem que tenim menys recursos, estem 
aquí fent front a tot i parlem amb tothom, però, si us 
plau, hem de prioritzar aquelles coses que són impor-
tants per als ciutadans.

Gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’honorable senyor Boi 
Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. Bé, jo crec que 
hem de focalitzar una mica la qüestió. Jo estic total-
ment d’acord que una espera inadequada durant una 
sèrie de dies en un servei d’urgències per ser ingressat 
en una planta, doncs, és un tema que hem de resol-
dre de la millor manera possible, i jo crec que cada 
cop que es produeixen situacions singulars en el sis-
tema sanitari... Hi han seixanta-quatre hospitals de 
la XHUP, i sempre ens referim a dos o tres hospitals 
com els hospitals exemplars en aquestes situacions 
que es reiteren. En el cas del Vall d’Hebron, s’ha ini-
ciat un projecte, des de fa uns quants mesos, de re-
ordenació i reorganització del servei d’urgències, que 
en el seu moment donarà els seus resultats, perquè era 
un dels hospitals que crònicament sempre sortia situat 
amb aquests col·lapses. I, per tant, hem de confiar que 
aquest procés que s’ha engegat arribi a bon port.

Jo també veig els serveis d’urgències dels hospitals; 
vostè ho sap, eh? I aquesta desconnexió amb els profes-
sionals..., depèn de quin col·lectiu de professionals par-
lem. Jo li puc assegurar que la majoria de les decisions 
que es prenen en el sistema sanitari són preses en col-
laboració i amb participació dels professionals, ja sigui 
els professionals acadèmics, els professionals col·legials 
o els professionals de cada un dels territoris i dels cen-
tres. Això és l’habitual. També és veritat que l’habitual 
és que es digui el contrari, però jo li puc demostrar, de 
forma fefaent, que la col·laboració del capital clínic en 
les decisions que prenem és molt alta i d’alta implica-
ció, cosa que jo agraeixo.

Jo crec que vostè aborda dues qüestions que per a mi 
són molt importants i rellevants i que des del primer 
moment he posat a sobre la taula. La primera qües-
tió rellevant és el tema de la distribució dels recursos 
que ja no resisteix una distribució estructural, resisteix 
una distribució en funció de les necessitats de la per-
sona. I sap que jo defenso que nosaltres hem de tractar 
la gent a l’hospital que li correspon ser tractada, si la 
massa crítica és la suficient, per tant, al més a prop de 
casa seva.

En aquest sentit, el Servei Català de la Salut, el consell 
de direcció del servei, en el qual, per cert, com a òr-

gan democràtic, que és un òrgan altament democràtic 
de les preses de decisions del CatSalut, hi ha tothom, 
des de les patronals, els sindicats, els usuaris, etcètera, 
vam aprovar un decret que canvia el sistema de con-
traprestació i de contractació dels serveis sanitaris des 
del punt de vista estructural i amb la finalitat que el re-
ceptor de l’adjudicació pressupostària sigui la població 
i que sigui de les necessitats de la població que s’arti-
culi com han d’arribar els recursos a aquells que pro-
veeixen els serveis.

Aquest decret està en tramitació, ha tingut totes les al-
legacions oportunes i segurament a final d’aquest mes 
de juliol ja estarà aprovat per ser efectiu a partir de 
l’any 2015. Aquest decret és el que, d’alguna manera, 
ens portarà..., sempre, com totes les decisions que es 
prenen en el sector sanitari, no és efecte a curt termi-
ni, eh?, totes les decisions i canvis que es produeixen 
en el sector sanitari tenen resultats a mitjà i a llarg ter-
mini.

Respecte a la transparència? Jo ja sap que jo sóc abso-
lutament partidari de la transparència, que sempre de-
fenso que si hi ha un sistema transparent sanitari en el 
món és el sistema sanitari català. He de dir-li que tots 
els ciutadans poden veure avui la llista d’espera de la 
seva patologia a cada hospital, al seu hospital, consul-
tant la web. Però nosaltres volem ser molt més proac-
tius, en aquest sentit, i, agafant com a model una pro-
posta que ens fa l’Hospital de la Verge de la Cinta, de 
Tortosa, volem ampliar la utilització de la missatgeria 
per comunicar-nos amb els pacients que estan en llista 
o espera d’atenció, volem que cada hospital tingui la  
seva web pròpia o la seva app pròpia perquè pugui ac-
cedir cada un dels pacients en llista d’espera a veure 
en quina situació està situat. Volem que tot canvi en 
una programació d’un pacient tingui també avís al seu 
metge de família. I, per tant, tots aquests elements, 
aprofitant les noves tecnologies, els introduirem pro-
gressivament a partir del 2015 en base a aquesta pro-
posta de l’Hospital de la Cinta, de Tortosa, dins del 
marc del Pla de salut.

Però jo crec que convindrà amb mi que sobre les 
qüestions que vostè planteja i que preocupen no hi ha 
ni una sola d’aquestes qüestions de les quals el Go-
vern, el departament i el Servei Català de la Salut no 
se n’estigui ocupant. I ens n’estem ocupant, hi insistei-
xo, amb resultats. Malgrat que nosaltres puguem fer 
interpretacions a vegades poc rigoroses, continuem te-
nint un sistema sanitari d’excel·lència en termes de re-
sultats, segurament no en termes de confortabilitat en 
alguns hospitals i en algunes ocasions, no en el con-
junt de la xarxa; i que això és prioritari que ho resol-
guem i que ho resolguem en atenció, com he dit reite-
radament, que el principal dret a preservar és el dret 
de l’atenció a les persones quan tenen un problema de  
salut, amb dignitat i amb qualitat, el primer dret a 
preservar, encara que algunes vegades, per preservar 
aquest dret, alguns altres drets es vegin vulnerats la-
mentablement.

Moltes gràcies.

(Pausa llarga.)
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La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, iniciem ara el 
segon punt de l’ordre del dia, que són les preguntes 
amb resposta oral al Govern.

Pregunta
al Govern sobre les mesures adoptades per a 
combatre l’exili juvenil (tram. 310-00336/10)

La primera és sobre les mesures adoptades per a com-
batre l’exili juvenil. La formula la il·lustre senyora 
Marta Vilalta, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Marta Vilalta i Torres

Gràcies, presidenta. Conseller, el jovent és un dels col-
lectius més afectats per la crisi que estem patint. Pre-
cisament, per això, fa un any, fa pràcticament un any, 
vam fer el Ple monogràfic sobre la situació de la jo-
ventut d’on van sortir quaranta-quatre pàgines amb 
setanta-sis propostes i més de tres-centes mesures per 
millorar la situació del jovent.

Avui li preguntem per una mesura concreta i que és 
també una de les principals xacres que patim com a 
societat, que és l’exili juvenil, que no és allò de la mo-
bilitat exterior que va dir alguna ministra. De l’any 
2009 a l’any 2013, han augmentat un 47 per cent el 
nombre de joves emigrants, i actualment hi ha més de 
cinquanta mil joves d’entre setze i trenta-quatre anys 
que viuen fora del nostre país. Això suposa una pèr-
dua de talent per a Catalunya, i, a més a més, podríem 
dir que és la conseqüència d’un fracàs col·lectiu. Per-
què, miri, anar a adquirir experiències a l’estranger, 
aprendre idiomes..., això està molt bé i és molt positiu, 
sempre que algú ho decideix per pròpia iniciativa, pe-
rò no quan és una obligació perquè el mateix país no 
dóna oportunitats.

Precisament per això un dels punts prioritaris que 
vam presentar des d’Esquerra Republicana i des de les 
JERC, i al qual vostès van donar suport i es va apro-
var, va ser aquesta proposta de lluita contra l’exili ju-
venil, i que recollia literalment un pla d’acompanya-
ment i d’informació previ a les persones interessades 
a marxar, la connexió i l’acompanyament, també, du-
rant l’estada a fora i un pla de suport per fomentar el 
retorn i per facilitar que aquest talent retorni tan aviat 
com sigui possible. I tot això a través d’una plataforma 
virtual com a punt de servei i de contacte, fer-ho a més 
a més de forma coordinada amb els punts d’informa-
ció juvenil, en contacte també amb el SOC, amb les 
delegacions catalanes a l’estranger i amb les oficines i 
amb els casals catalans.

Bé. Conseller, fa un any. I, per tant, la pregunta és cla-
ra: què ha fet i què fa el Govern per donar compliment 
a aquesta resolució i en quina fase estan aquestes me-
sures?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
(Felip Puig i Godes)

Gràcies, presidenta. Senyora diputada, la millor ma-
nera per combatre els fluxos migratoris del nostre jo-
vent i dels nostres ciutadans com a conseqüència de la 
mobilitat obligada per raons de feina per buscar llocs 
de treball és, precisament, garantir la recuperació eco-
nòmica, crear ocupació i afavorir, en la mesura del 
possible, aquests moviments que ja s’estan donant en 
el camp de les nostres empreses i de la nostra econo-
mia amb una expectativa raonablement positiva, però, 
malauradament, encara no prou extensa ni amb prou 
velocitat.

Si ens fixéssim en l’evolució de l’atur registrat, que 
té moviments positius des de ja fa dotze mesos amb 
perspectiva desestacionalitzada i interanual, podríem 
fer una valoració esperançadora: estem disminuint 
el nombre de, també, joves registrats a l’atur, però és 
evident que hem de ser, encara, molt, molt insistents 
amb les mesures, també, d’acompanyament que vos-
tè citava.

Deixi’m, de totes maneres, que li digui que l’any 
passat, ja, des del SOC, vam posar en marxa un pla 
d’acompanyament laboral, el pla «Insert jove», que ha 
atès més de 33.000 joves menors de trenta anys amb 
una destinació de més de 50 milions d’euros que ha 
permès impulsar programes d’intermediació, de mi-
llora de l’ocupabilitat, de foment de la contractació i 
de foment de l’emprenedoria.

Estem treballant en aquests moments, també, amb el 
Programa de garantia juvenil, al qual hi destinarem 
durant els propers anys amb recursos específics d’Eu-
ropa, dels fons socials europeus i, també, del Govern 
de Catalunya de prop de 240 milions d’euros per a 
aquests propers set anys amb una perspectiva d’aten-
dre prop de 111.000 joves entre setze i vint-i-cinc anys.

I, d’altra banda, estem preparant, ja, aquest portal que 
vostè relacionava, que vol ser una oferta d’intermedia-
ció, d’acompanyament, d’informació que permeti tant 
als que han de sortir a treballar a l’exterior, com els 
que estan a l’exterior i volen tornar a casa nostra, com 
els que encara estan a l’exterior, que requereixen in-
formació.

Aquest portal estarà operatiu a finals de setembre, pri-
mers d’octubre, i tindrà una informació molt exhausti-
va, molt interactiva, que permetrà tenir informació de 
tots els països destinataris, també de l’oferta de feina 
activa, que tots els joves que vulguin tornar cap aquí 
puguin tenir, en definitiva, informació i acompanya-
ment per a la seva reintegració en el país i en el mercat 
laboral.

La presidenta

Té la paraula la il·lustre diputada.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, conseller. És evi-
dent que s’estan fent coses, però els demanem encara 
fer-ne més, perquè fa un any..., i sabem que tot com-
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porta feina, en som conscients, que tot requereix el seu 
temps, però hem d’anar per feina. Perquè no és que 
ho estiguem esperant nosaltres, els diputats d’aquesta 
cambra que vam aprovar aquelles mesures, sinó que 
ho estan esperant els milers de joves o els centenars de 
joves que es veuen obligats a marxar per falta d’opor-
tunitats aquí en el nostre país.

Per tant, els emplacem, doncs, a continuar treballant, 
sobretot a demostrar aquesta voluntat ferma que tot 
aquest talent que ara està obligat a marxar retorni. 
Perquè..., conseller, permeti’m dir-li-ho d’aquesta ma-
nera, un país que renuncia al seu jovent és un país que 
renuncia al seu propi futur i no ho podem permetre.

Moltes gràcies.

La presidenta

El conseller Felip Puig té deu segons.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Amb deu segons... –gràcies, presidenta–, només recor-
dar que no només no hi hem renunciat, sinó que estem 
sent molt més proactius i molt més eficients: el mes de 
desembre de l’any 2010, 109.000 joves registrats en el 
registre d’atur; en aquests moments, el juny de 2014, 
76.000 joves registrats en el registre d’atur.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les decisions i actuaci-
ons relatives al Centre Penitenciari Puig de les Basses, 
de Figueres.

Pregunta
al Govern sobre les decisions i actuacions  
relatives al Centre Penitenciari Puig de  
les Basses, de Figueres (Alt Empordà)  
(tram. 310-00337/10)

La pregunta la formula la il·lustre senyora Gemma 
Calvet, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Gemma Calvet i Barot

Bon dia, presidenta. Conseller, Catalunya és l’única 
comunitat autònoma de l’Estat espanyol que té com-
petència exclusiva en matèria d’execució penal i gestió 
penitenciària. L’any 2003 teníem 7.416 persones pri-
vades de llibertat, hem tingut una curvatura ascendent 
on la xifra màxima va ser l’any 2010 amb 10.520 per-
sones privades de llibertat i, actualment, a finals del 
2013, estàvem a 9.818 interns; estem en les ràtios més 
elevades d’Europa.

Quin serà i quin és el model que l’apertura del Centre 
Penitenciari de Puig de les Basses, a Llers, a Figueres, 
està oferint per impulsar un nou model com a oportu-
nitat?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Ger-
mà Gordó, conseller de Justícia.

El conseller de Justícia (Germà Gordó i Aubarell)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
vostè té raó que hi ha hagut un creixement molt elevat 
dels reclusos. I això no té gaire sentit –n’hem parlat 
algunes vegades en el si d’aquest Parlament, també en 
altres fòrums–, no té gaire sentit des del punt de vista 
que a Catalunya, a l’Estat espanyol, tenim una de les 
ràtios més baixes des del punt de vista de criminalitat 
i, en canvi, tenim una de les taxes més elevades des 
del punt de vista de reclusos. No té cap sentit, i això és 
conseqüència, evidentment, d’un mal codi penal. Pe-
rò, tot i així, la situació és la que és i nosaltres no te-
nim competència, ara per ara, en la reforma del Codi 
penal. I, per tant, en el que sí que tenim competència, 
com vostè deia, és en implementar, doncs, mesures 
des del punt de vista de política penitenciària.

Vostè ha donat una dada que és una dada positiva, 
malgrat tot: en època de crisi hi ha hagut una reducció 
del nombre de reclusos. Vostè ara estava parlant que 
a finals d’aquest darrer any estàvem a 9.800; de fet, 
ja estem a 9.700, encara ha baixat en cent el nombre 
de reclusos, i això ens ha permès fer una bona polí-
tica penitenciària a través dels recursos que té el Go-
vern català. Una de les mesures que nosaltres hem 
fet és el Pla d’equipaments penitenciaris, i en aquest 
Pla d’equipaments penitenciaris, que vam presentar 
a l’octubre de l’any passat, una de les perles, un dels 
objectius més importants era l’obertura, aquest segon 
semestre, de la nova presó de Puig de les Basses. En 
aquesta nova presó de Puig de les Basses les ràtios 
seran, crec, òptimes des del punt de vista de reinser-
ció, des del punt de vista de rehabilitació, des del punt 
de vista de formació, des del punt de vista d’ocupa-
ció. I així hem estat tots aquests mesos intentant ade-
quar, des del punt de vista d’equipaments interns –la 
presó ja estava feta, però no els equipaments interns–, 
aquesta presó.

En aquest moment nosaltres ja tenim a Puig de les 
Basses 264 reclusos. En concret, d’aquests 264 reclu-
sos, 150 vénen de Figueres, 90 de Girona i 24 vénen 
d’altres presons, però són reclusos que tenen els seus 
orígens en aquest territori. I, en canvi, des del punt de 
vista de treballadors, tenim 240 treballadors. Per tant, 
realment, tenim una gran relació des del punt de vis-
ta de treballadors respecte als reclusos. Per tant, mi-
llors instal·lacions i més professionals, grans professio-
nals. En aquest moment la ràtio de professionals que 
hi haurà a la presó serà la millor de tot Catalunya.

La presidenta

Té la paraula la il·lustre senyora diputada.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, conseller. Miri, les xifres també presenten 
que un 60 per cent de la població reclusa a Catalu-
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nya està privada de llibertat com a conseqüència de 
delictes contra l’ordre socioeconòmic i el patrimoni 
i contra la salut pública. Cap dels dos tipus de delic-
te representa un perill en situacions de compliment 
en semillibertat per a la comunitat social. I, per tant, 
entenem que aquesta xifra, a diferència, per exem-
ple, de les situacions de criminalitat en països com 
els Estats Units, on els delictes violents són molt més 
alts, ofereix una possibilitat de dinamitzar els recur-
sos legals existents, tant en matèria penal com peni-
tenciària, molt més orientats a compliments en semi-
llibertat.

En aquest sentit, ens preocupa que els professio-
nals de tractament siguin els que tinguin una situa-
ció d’interinatge, els 500 de la plantilla, respecte als 
2.500 funcionaris de custòdia, que tots pràcticament 
són funcionaris. I això no s’ha corregit en tots aquests 
anys de gestió penitenciària. També ens preocupa 
que en la dotació de recursos en servei de compli-
ment obert s’hagi tancat el Centre Penitenciari de Fi-
gueres i només resti el Centre Penitenciari de Girona. 
I, per tant, li preguntem si hi ha possibilitats que en 
el Centre Penitenciari de Puig de les Basses un dels 
mòduls permeti el compliment en situació de semi-
llibertat. També sabem que hi ha un compromís im-
portant del Govern per recuperar part de la plantilla 
d’interins; si hi ha reserva de places perquè aquests 
interins puguin tornar a exercir les seves funcions en 
el sistema d’execució penal.

Són tots ells reptes. També sabem que hi han presos 
catalans que estan encara a les presons de la resta de 
l’Estat i que han de ser requerits aquí perquè no de-
pengui de Madrid el seu trasllat. Hi han moltes línies 
de treball...

La presidenta

Senyora diputada...

Gemma Calvet i Barot

...i li preguntem quines són les actuacions... (La pre-
sidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

El conseller té set segons.

El conseller de Justícia

Miri, l’antiga presó de Figueres l’hem tornat a la ciu-
tat; era un compromís. Ho hem fet i era el que calia. 
En el centre obert de Girona creiem que tenim sufici-
ent, i respecte als interins, en aquest moment tenim 
trenta-quatre interins a Puig de les Basses i en con-
tractarem aquest any, durant aquest any...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller de Justícia

...quaranta més.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les execucions hipote-
càries.

Pregunta
al Govern sobre les execucions 
hipotecàries (tram. 310-00344/10)

La formula la il·lustre senyora Laura Massana, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Consellera, segons les darreres 
dades de l’INE, de l’Institut Nacional d’Estadística, 
Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més 
nombre d’execucions hipotecàries. La xifra de desno-
naments va pujar un 27 per cent el primer trimestre a 
Catalunya. Del gener al març es van enregistrar 5.773 
execucions hipotecàries, un gairebé 24 per cent de to-
tes les que es van fer a l’Estat. Estem en estat d’emer-
gència habitacional, no només per aquestes execucions 
hipotecàries, sinó pels desnonaments per impagament 
de lloguer, que és l’altra nova i gran problemàtica, i 
això ens ho observava l’observatori DESC en el seu 
informe. Per tant, consellera, aquesta emergència és 
també social, perquè la majoria són habitatge habitual, 
amb persones vulnerables, famílies amb infants, són 
els col·lectius de la seva responsabilitat.

Consellera, em contestarà: «L’Ofideute, el que fan des 
de Territori, el conveni amb els bancs...», però també 
sap que això no cobreix les necessitats davant de la 
pandèmia. Què pensa fer des de Benestar Social, con-
sellera?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social  
i Família (Neus Munté i Fernàndez)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats i 
diputades, senyora diputada, em parla de les dades de 
l’INE. Jo li he de dir que valorem aquestes dades amb 
preocupació, atès que estem parlant de persones amb di-
ficultats manifestes per fer front al pagament del seu 
habitatge, sigui una hipoteca, sigui un lloguer, però 
també amb precaució. Hem de posar aquestes dades 
en context, conèixer si estem parlant de processos de 
desnonament per manca de pagament o d’altres cau-
ses: resolució de contracte, expiració de termini, in-
compliment contractual... Ho dic perquè altres dades, 
per exemple les del Consell General del Poder Judi-
cial, no diferencien entre aquestes causes i tampoc 
discriminen si estem parlant de primera o segona re-
sidència. Però, en definitiva, i més enllà de les dades, 
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les que siguin, el que és més important, i aquest és 
l’objectiu del conjunt del Govern –del conjunt del Go-
vern–, és poder donar resposta, i resposta a temps, a 
les necessitats de les persones i de les famílies en risc 
d’exclusió residencial.

La presidenta

Té la paraula, per replicar, la il·lustre senyora diputada.

Laura Massana Mas

Ja li he dit que eren la majoria –la majoria. Miri, con-
sellera, la setmana que ve tenim Comissió de Segui-
ment del Pacte per la Infància. Per què no proposa en 
el marc d’aquest pacte, tal com va demanar la FAPAC 
a l’Open Pobresa, que no es desnoni cap habitatge on 
visquin infants? Ho farà? Això seria treballar amb els 
nostres instruments, amb els instruments de Benestar.

Estan elaborant un pacte per a la pobresa, on cons-
ta literalment –encara no l’hem aprovat–: «Facilitar 
l’accés i el manteniment de l’habitatge a les persones 
i famílies més vulnerables en el disseny i implemen-
tació de polítiques d’habitatge per tal d’evitar el risc 
d’exclusió.» Quines seran aquestes polítiques d’habi-
tatge? Les actuals són insuficients; ho diu el síndic, 
ho diu la Fedaia en el darrer informe de salut men-
tal, que ahir en vam parlar en aquesta cambra, ho diu 
el Comissionat dels Drets Humans. Jo li demano que 
repensin la seva actuació i la seva exigència com a de-
partament dins del Govern. Això és el que li demano. 
I que tinguem, amb els instruments de Benestar, la ca-
pacitat de fer aquest bolc i de canviar-ho. I comencin 
a fer aquest disseny enfocant-lo i col·laborant amb al-
tres que també hi treballen, no només des de Territori: 
vostès mateixos, la gent dels barris, la PAH. Exigim 
que des de Benestar cap infant, cap persona gran pu-
gui ser desnonada, i crec que és l’obligació. Si no, els 
pactes són fum, són paper mullat.

Jo li dic ara i avui: anirem la setmana vinent al pacte, 
a la seva valoració, al seu seguiment, i li reiterarem i li 
proposarem a tota la taula que cap més desnonament 
de famílies amb infants.

Gràcies, consellera.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable consellera.

La consellera de Benestar Social i Família

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, li deia 
el fet de posar les dades en context perquè, si bé és 
cert que a Catalunya és on es van practicar més llan-
çaments per procediments derivats de la Llei d’arren-
daments urbans, la LAU, no és així pel que fa als de-
rivats de les execucions hipotecàries, on les dades són 
similars a les dels anys anteriors, fins i tot quan go-
vernava el tripartit. Però li deia que posar les dades en 
context és interessant perquè aquesta nota estadística 
de l’INE a la qual vostè feia referència també recull 
que Andalusia, on el seu grup polític té la responsabi-

litat de polítiques d’habitatge, és la comunitat autòno-
ma on més procediments d’execució hipotecària s’han 
produït, seguit, efectivament, de Catalunya i de la Co-
munitat Valenciana.

Pel que fa a les actuacions del Govern i als instru-
ments, vostè em diu: «No em parli del pla, no em parli 
de l’Ofideute.» Però és que és clar que li n’he de par-
lar, entre altres coses perquè és a Catalunya on més re-
cursos es destinen a polítiques socials d’habitatge, tot 
i la davallada de recursos de l’Estat, que ha estat d’un 
93 per cent. Per tant, li he de parlar del pla, que té, 
doncs, una destinació de 258 milions d’euros fins l’any 
2016; li he de parlar de les prestacions econòmiques 
d’especial urgència, que són una eina fonamental, en 
aquest cas de l’Agència d’Habitatge, per combatre els 
desnonaments, amb una nova línia d’ajuts per a aturats 
de llarga durada; li he de parlar de la Mesa d’Emer-
gències, on precisament es prioritzen alguns d’aquests 
col·lectius amb especial vulnerabilitat als quals vostè 
feia referència: les persones en risc imminent de per-
dre el seu habitatge, les dones víctimes de violència 
masclista, les persones que són víctimes d’assetjament 
immobiliari, les persones amb gran dependència o 
amb discapacitat sobrevinguda. I partim d’una estre-
ta col·laboració amb els ajuntaments per cofinançar els 
serveis socials bàsics, que, com vostè sap, són porta 
d’entrada i de detecció d’aquestes necessitats i d’acti-
vació de recursos.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’ocultació del rostre en 
l’espai públic.

Pregunta
al Govern sobre l’ocultació del rostre en 
l’espai públic (tram. 310-00345/10)

La formula l’il·lustríssim senyor Lluís Guinó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Conseller, els darrers dies el Tri-
bunal Europeu dels Drets Humans ha dictat una sen-
tència respecte a la llei francesa que prohibia l’oculta-
ció del rostre en espais i equipaments públics. Atesa 
la transcendència d’aquest pronunciament, voldríem 
saber i voldríem conèixer quin és el capteniment del 
Govern respecte a aquesta qüestió dins l’àmbit de la 
futura llei de l’espai públic.

Voldríem saber també fins a quin punt les ordenan-
ces aprovades per diferents ajuntaments del nostre 
país, en concret l’Ajuntament de Reus i l’Ajuntament 
de Lleida..., quin impacte té aquest antecedent tan im-
portant des d’un punt de vista jurídic per donar suport 
a aquests ajuntaments. I fer referència també al que 
són els indicadors bàsics que aquesta sentència, des 
d’un punt de vista jurisprudencial, posa sobre la taula 
i valoritza, que són bàsicament qüestions que tenen a 
veure amb la convivència, qüestions que tenen a veure 
amb els valors de la família, de la llibertat familiar i 
personal, que s’estableix en l’article vuitè de la Con-
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venció dels drets humans, i a més a més, també, d’al-
guna manera, vinculada a l’article 9, que parla de la 
llibertat de consciència i de la llibertat religiosa.

Per tant, d’acord amb aquests antecedents, l’objecte de 
la pregunta i de la qüestió és veure en quina mesu-
ra el Govern té plantejat o articulat un text respecte a 
l’espai públic que, d’alguna manera, satisfaci aquests 
valors transversals a què li he fet referència anterior-
ment.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller 
d’Interior.

El conseller d’Interior (Ramon 
Espadaler i Parcerisas)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, 
el Govern manté intacta la voluntat, que alhora és un 
mandat d’aquesta mateixa cambra, de, en el marc de 
la llei sobre l’espai públic, que abasta un espai molt 
molt més ampli que estrictament l’ocultació del rostre, 
en aquest marc, doncs, legislar amb relació a l’oculta-
ció del rostre a l’espai públic i particularment sobre 
aquesta qüestió, certament controvertida, del burca.

Per tant, què és el que ha canviat i què és el que no ha 
canviat, que hi ha aquest abans i aquest després, en la 
sentència? Doncs, en primer lloc, no ha canviat la vo-
luntat del Govern de la necessitat de legislar respecte 
a això. Per diverses raons. Una d’elles, no pas menor, 
perquè hi ha diferents ajuntaments –vostè, doncs, n’ha 
citat dos, n’hi ha d’altres que també estan intentant fer-
ho– que demanen..., la necessitat de tenir una empara 
legal, perquè no és suficient que aquesta empara sigui 
només per la via de les ordenances, cosa que deia la 
sentència del Tribunal Suprem respecte a l’ordenança 
de Lleida. Per tant, no ha canviat aquesta voluntat ni 
aquesta necessitat de donar una cobertura legal, de le-
gislar al respecte. Com no ha canviat, doncs, quin és 
el nostre marc competencial. I el nostre marc compe-
tencial ens permet aproximar-nos a aquest tema des de 
la perspectiva que som competents, que és des de la 
perspectiva, evidentment, de seguretat i, hi insisteixo, 
en aquest marc més ampli i positiu, també, si em per-
met l’expressió, del que és l’espai públic. Per tant, això 
no ha canviat, com no ha canviat aquesta demanda per 
part dels ajuntaments.

Sí que ha canviat, però, una cosa. Jo crec que la sen-
tència del Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg 
ens dóna una nova perspectiva; introdueix, doncs, as-
pectes importants que a parer nostre –i, en aquest sen-
tit, hem demanat també el criteri del Gabinet Jurídic 
Central– ens aproxima al tema particular de l’oculta-
ció del rostre, en aquest cas del burca, des de la pers-
pectiva de seguretat i també de dignitat de la dona. 
Aquest és un canvi, doncs, diferent i, per tant, tot allò 
que fem amb relació a la llei respecte a l’espai públic 
ho haurem de fer des d’aquesta nova perspectiva, que 
és diferent. Hi han alguns aspectes de la sentència del 
Tribunal Suprem que romanen intactes: tot el nostre 

aspecte competencial; la necessitat que aquest tema 
s’afronti no des de l’ordenança municipal, sinó des de 
la legislació; el fet que nosaltres en tenim la compe-
tència, però hi ha aquesta nova perspectiva que, d’una 
o altra manera, haurem de ser capaços d’incorporar.

Per tant, sí que els voldria avançar que és voluntat 
del Departament d’Interior d’elevar, doncs, al Govern 
l’inici de la tramitació d’aquesta llei just en tornant 
d’aquest estiu.

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les mesures per fomen-
tar la consolidació de noves activitats empresarials.

Pregunta
al Govern sobre les mesures per a fomentar 
la consolidació de noves activitats 
empresarials (tram. 310-00346/10)

La formula l’il·lustríssim senyor Carles Pellicer, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Carles Pellicer i Punyed

Gràcies, presidenta. Honorable conseller d’Empresa i 
Ocupació, la pràctica totalitat dels indicadors econò-
mics ens mostren que la recuperació econòmica s’ha 
iniciat. A la bona evolució de les exportacions i al tu-
risme podem afegir la reducció de l’atur, el creixement 
de la producció industrial, l’increment de l’afiliació a 
la seguretat social, la creació d’ocupació, i des de co-
mençaments d’any també, i afortunadament, una tí-
mida recuperació del consum intern de les vendes al 
detall, que també són un bon símptoma. No obstant, 
però, les conseqüències de la crisi són encara avui ben 
visibles, i la recuperació no és prou percebuda encara 
per tot el conjunt de la població; hi han àmplies ca-
pes de la nostra societat que encara pateixen, i tam-
bé continuen assistint a un nivell d’incertesa i de dub-
tes sobre el seu futur. Sense cap dubte, la lluita contra 
l’atur és l’objectiu principal del Govern, i per aconse-
guir-ho és necessària la creació de noves empreses al 
llarg del territori, i donar també suport a les empreses 
existents.

El teixit productiu de Catalunya està conformat per 
petites, mitjanes i grans empreses, les quals tenen un 
pes notori en els sectors econòmics diversos, i també 
a tot el territori, i per això és necessari que la política 
del Govern els atorgui, entre altres actuacions i inicia-
tives, una atenció especifica, una atenció programàti-
ca d’estratègia industrial que es va presentar fa pocs 
dies per part del president –el divendres passat–, en el 
marc de la presentació als representats de 2.500 em-
preses, en el programa «La Catalunya industrial: un 
objectiu compartit».

Al mateix temps, també parlant de suport, i molt lligat 
al que he dit, és l’emprenedoria que s’ha d’estendre a 
tots els projectes de persones o grups que volen en-
cetar una activitat empresarial, com els projectes de 
renovació o creació de nous serveis o productes que 
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puguin tenir les empreses consolidades. En aquest 
sentit, un bon i gran instrument és la xarxa accelera-
dora Start-Up Catalonia, que conforma una xarxa de 
set delegacions esteses al territori, com la darrera que 
s’ha obert a Reus, a la seu de Tecnoredessa, amb el 
nom de Catalunya Sud. Aquestes acceleradores, start-
ups o projectes emprenedors caracteritzats per la in-
novació, són una mostra més, entre altres, del compro-
mís del Govern de Catalunya per reactivar l’economia 
i lluitar contra l’atur. Iniciatives com aquesta de les ac-
celeradores...

La presidenta

Senyor diputat, se li ha acabat el temps.

Carles Pellicer i Punyed

...que... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’ora-
dor i aquest continua parlant uns moments. Remor de 
veus.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. L’he sentit, eh?, finalment, mal-
grat tot, senyor diputat. (Remor de veus i rialles.) No 
perquè ja sabés el que em preguntaria, no siguin mal-
pensats... (Forta remor de veus.) És que tinc l’orella 
molt fina; no s’equivoquin.

És evident que la recuperació econòmica...

La presidenta

Un moment –un moment.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Deia que és evident que la recuperació econòmica 
avui comença a ser una realitat esperançadora que ens 
està permetent disminuir el volum de la fractura so-
cial i, sobretot, de l’atur acumulat durant aquests anys 
de crisi, però que hem de ser molt curosos i molt sen-
sibles, perquè al mateix temps s’incrementen la sensi-
bilitat i l’atenció i la preocupació de les persones, de 
les famílies, dels territoris, de les empreses, dels sec-
tors que encara no estan, d’alguna manera, copsant 
aquest canvi de tendència que d’una manera clara el 
nostre país està ja protagonitzant.

I des d’aquesta perspectiva el Govern intenta..., no no-
més des d’una perspectiva sectorial –indústria, turis-
me, logística, coneixement, tecnologies–, també amb 
una visió més transversal –la internacionalització, la 
innovació, guanyar dimensió, la política de clústers, 
la formació–, sinó també, al mateix temps, en tots els 
models de generació de negoci d’empreses –petites i 
mitjanes empreses, les grans multinacionals, pròpies 
o de fora, autònoms, cooperatives–, i també, evident-

ment, tot aquest fenomen de l’emprenedoria, que es 
manifesta de diferents formes.

És per això que el «Catalunya emprèn», un programa 
que va adreçat a sensibilitzar en tots els àmbits, sobre-
tot en la formació, en l’educació, en la formació pro-
fessional, en el camp universitari, per tal de, d’algu-
na manera, fomentar encara amb més insistència entre 
els nostres joves i la nostra societat que aquest és un 
àmbit en què necessitem major ambició emprenedo-
ra. També en la incubació i en l’inici d’aquestes em-
preses: més de vuitanta iniciatives a nivell territorial 
existeixen en coordinació amb els ajuntaments i amb 
moltes entitats, com a incubació d’empreses. I aquesta 
fase més crítica de creixement i de consolidació, que 
amb les acceleradores de la xarxa Start-Up Catalonia 
hem impulsat a Girona, a Mataró, a Castelldefels, a 
Sant Cugat, a Lleida, a Reus, i aquesta setmana ma-
teix a Vic; una xarxa que dóna resposta, en definitiva, 
a aquesta fase de creixement i de consolidació i que 
està donant molt bons resultats. Dir-li que en aquest 
any i mig d’experiència les empreses que han partici-
pat d’aquest programa han incrementat un 60 per cent 
la seva facturació, que exportaven a l’inici un 6 per 
cent de mitjana i ara exporten més d’un 15 per cent, o 
que han incrementat un 70 per cent el seu nombre de 
treballadors.

I això, lligat també a iniciatives com el foment de la 
inversió i la captació de recursos en el camp privat, 
com farem també la setmana que ve en el fòrum d’in-
versió, creiem que és una bona estratègia que el Go-
vern està impulsant, de suport a l’emprenedoria, i en 
aquest cas a la fase de guanyar dimensió i de guanyar 
creixement en el camp de l’inici d’aquests negocis que 
s’estan donant arreu del país...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Empresa i Ocupació

...i arreu del sector... (La presidenta retira l’ús del mi-
cròfon al conseller i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’Enquesta de salut de 
Catalunya.

Pregunta
al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’Enquesta de salut de 
Catalunya (tram. 310-00347/10)

La formula la il·lustre senyora Maria Mercè Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Conseller Ruiz, el passat mes de 
juny vam conèixer els resultats de l’Enquesta de salut 
de Catalunya. Aquesta enquesta, com sabem, ens pro-
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porciona informació sobre l’estat de salut dels ciuta-
dans, la utilització dels serveis sanitaris i el nivell de 
satisfacció de la població. Aquesta informació nosal-
tres la considerem molt rellevant per poder anar afinant 
cada vegada més, doncs, la nostra política sanitària. 
I crec que és de destacar també que som l’única comu-
nitat autònoma que fem aquesta estadística anualment 
i, per tant, podem presentar dades de forma anual.

Aquesta vegada hi havia una novetat, i és que s’hi han 
inclòs dues variables més, que no tenen potser una re-
lació directa però sí que ajuden, doncs, a poder analit-
zar millor, que són la classe social segons l’ocupació, 
i també el nivell d’estudis. I crec que el resultat és sig-
nificatiu, perquè, per exemple, sense anar més lluny, 
podem veure que el consum d’alcohol amb risc es pot 
concentrar més en les persones, diríem, de classe alta 
i d’estudis universitaris, però, en canvi, els problemes 
d’obesitat sembla que es concentren més en gent de 
classe més baixa, i també amb pocs estudis. Per tant, 
creiem que és un encert haver introduït aquestes dues 
variables d’anàlisi.

Els resultats, nosaltres pensem, d’aquesta enquesta, 
donen una certa estabilitat, però en podríem ressaltar 
alguns aspectes, com ara que la satisfacció general pel 
que fa als serveis sanitaris utilitzats es manté en nou 
de cada deu catalans; que més del 80 per cent de la po-
blació té una percepció positiva amb relació a la seva 
salut; que es manté el descens en la població fumado-
ra, o que, tot i que ja he comentat abans el tema del 
consum de risc d’alcohol, també és veritat que aquest 
percentatge ha anat baixant, com d’altres que podríem 
estar destacant, però en aquest aspecte aquest grup 
parlamentari, tot i que valorem, com hem dit, positi-
vament aquests resultats, sí que voldríem, doncs, que 
vostè, com a conseller, ens pogués donar una valora-
ció més acurada de tots els resultats que està donant 
l’Enquesta de salut de Catalunya.

Moltes gràcies, conseller.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Boi 
Ruiz, conseller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Consellera, com... –perdó–, dipu-
tada, com vostè sap perfectament, les polítiques sa-
nitàries són aquelles que després han de ser mesura-
des amb relació a l’efecte que tenen sobre la salut dels 
ciutadans. Per tant, les polítiques sanitàries fetes en la 
darrera dècada ens porten als resultats que trobem en 
aquest estudi, hi insisteixo, estudi únic, com deia vos-
tè molt bé, en el conjunt de l’Estat, estudi únic també 
en el conjunt d’Europa, que és mesurar la salut dels 
ciutadans a través d’un mètode d’estudi-enquesta, eh?

Això..., vostè n’ha destacat algun dels aspectes més 
importants, però, miri, jo, deixi’m que destaqui un as-
pecte. Quan jo saben que parlo del codi postal com 
un dels elements condicionadors de la salut de les per-
sones, Catalunya és un bon codi postal. Malgrat que 
trobem diferències en termes de percepció de la sa-

lut o situació de la salut segons els nivells econòmics 
o segons els nivells educatius, malgrat això, aquests 
nivells econòmics més diferents o amb nivells educa-
tius diferents, no tenen un nivell de percepció de la sa-
lut, diguem-ne, catastròfic, en el sentit que ens podem 
comparar als països d’Europa, de la qual formem part.

Dit això, no vol dir que..., és imprescindible que nos-
altres abordem totes i cadascuna de les polítiques en 
funció d’aquells que es mostren més febles davant de 
la malaltia, i, per tant, hem de fer polítiques sanità-
ries més adreçades, des del punt de vista de govern, a 
aquelles persones que tenen una situació sobretot –so-
bretot– en termes educatius. És a dir, no és tan impor-
tant el nivell econòmic com ho és l’educatiu; en termes 
educatius..., pesa més el terme educatiu que el terme 
econòmic.

Dit això, tenim una política educativa que va millo-
rant progressivament els seus indicadors de resolució, 
en termes positius, de l’abandonament escolar, que el 
fracàs escolar cada vegada l’anem superant, a poc a 
poc, però fixi’s en els resultats que tenim en funció de 
l’educació que vam fer o vam començar a fer per a deu 
o quinze anys; importantíssim des del punt de vista..., 
aquest fet. Estem amb un bon codi postal, i ja sabem 
de manera objectiva sobre quins col·lectius hem d’ori-
entar també les polítiques per millorar la seva salut.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la implantació de la Llei 
orgànica de millora de la qualitat educativa.

Pregunta
al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació de la Llei 
orgànica de millora de la qualitat 
educativa (tram. 310-00342/10)

La formula la il·lustre senyora María José Garcia Cue-
vas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya.

Maria José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Honorable consejera Rigau, las le-
yes orgánicas se aplican y se cumplen incluso cuando 
no gustan, como nos pasó con la LOGSE-LOE, mode-
lo socialista de fracaso que se impuso sin financiación, 
sin consenso con media España y con sus correspon-
dientes huelgas, pero que se ha aplicado veintitrés años. 
La LOMCE se ha aprobado en el Congreso con más 
votos que nunca ha tenido una ley de educación, por 
mandato de 11 millones de españoles. Esto son mayo-
rías y legitimidad democráticas.

¿Consellera, garantizará usted el cumplimento de la 
LOMCE en Cataluña a partir del 15 de septiembre?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, la honorable senyora Ire-
ne Rigau, consellera d’Ensenyament.
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La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, el De-
partament d’Ensenyament ha donat ja –i vostè ho sap– 
les instruccions oportunes per garantir la seguretat ju-
rídica de totes les actuacions dels centres.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula la il·lustre senyora dipu-
tada.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Honorable consejera, está usted 
muy acostumbrada a centrifugar responsabilidades, 
pero más allá de las acciones de cada consejo escolar 
la autoridad educativa en Cataluña, la responsable de 
que se cumpla la LOMCE y de adaptar la LEC si hace 
falta es usted.

Tiene tres frentes abiertos. El primero: los contenidos 
de primero, tercero y quinto de primaria. Debería us-
ted haber dictado un decreto de adaptación curricular, 
y no lo ha hecho. En su lugar, ha enviado a los cen-
tros una instrucción de organización del curso, una so-
lución opaca que no se publica en el DOGC, en la que 
usted adapta los nombres de las asignaturas pero no los 
contenidos. Aquí está la trampa, en su línea, para po-
der decirle al ministerio que cumple, pero anuncia que 
tranquilos, que la LOMCE no se aplicará en primaria.

Segundo: formación profesional básica. Se ha inven-
tado usted una alternativa que no lo es; los programas 
de inserción laboral no son alternativa para aquellos 
alumnos que a los catorce años quieran optar por en-
señanzas aplicadas, y por eso no se pueden financiar 
con los fondos europeos que ha conseguido el Gobier-
no de España, y que no son deuda, como usted malin-
terpretó. ¿Va usted a permitir que los catalanes perda-
mos los 106 millones de euros de financiación que nos 
corresponden?

Tercero: enseñanza bilingüe. La LOMCE no prohíbe 
la inmersión, no va contra la enseñanza en catalán. Lo 
que sí le exige es, al menos, un colegio público bilin-
güe en cada municipio, para que los padres elijan en 
libertad (forta remor de veus): bilingüismo o inmer-
sión.

La presidenta

Un moment, si us plau.

María José Garcia Cuevas

¿Puedo continuar?

La presidenta

Siga.

María José Garcia Cuevas

Si les parece mucho un colegio en cada municipio... Es-
to es el derecho a decidir que usted niega a los padres.

Le hemos preguntado por la lista de colegios, de su 
famoso 14 por ciento, y nos la niega. ¿Existe? ¿Cómo 
pueden los padres decidir, si no les dice qué colegios 
son bilingües?

Tampoco ha preguntado usted en la preinscripción. 
¿Cómo se puede saber toda la demanda real de en-
señanza bilingüe? Su estrategia es no preguntar. Us-
ted decide; los padres, no. Pero el 15 de septiembre 
la LOMCE ampara explícitamente el derecho de los 
padres a decidir la enseñanza bilingüe para sus hijos 
en Cataluña.

Consellera, su obligación es garantizar que en sep-
tiembre se cumple la ley en los centros educativos. 
Y, si usted no quiere o cree que no está en condicio-
nes de hacerlo, deje paso a otro responsable público, 
porque los catalanes necesitamos un gobierno fiable...

La presidenta

Senyora...

María José Garcia Cuevas

...responsable... (La presidenta retira l’ús del micròfon 
a l’oradora i aquesta continua parlant uns moments. 
Remor de veus. Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Ire-
ne Rigau.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Ja trobava a faltar, senyo-
ra diputada, alguna referència a la llengua en la seva 
pregunta, però ja ha aparegut.

Miri, primer, tercer i cinquè: els currículums, a Ca-
talunya, els tenim definits en base a competències, 
d’acord amb les instruccions de l’OCDE. I això no 
contradiu la llei. El que sí que farem a primer, tercer i 
cinquè és mantenir la música i la plàstica, cosa que la 
llei permet no fer-ho. I a Catalunya la música i la plàs-
tica hi seran, i no com a altres comunitats del Partit 
Popular.

Amb relació a l’FP bàsica, quan coneguem el conve-
ni, tornem a parlar. El ministre va acceptar, en con-
ferència sectorial, que la proposta impactava sobre el 
dèficit de les comunitats. Ens ho va acceptar. (Veus 
de fons.) Perdoni, jo hi era i vostè no. (Veus de fons.) 
Perdoni, jo hi era i vostè no! A partir d’aquí, veurem 
quin conveni fa. Nosaltres mantenim l’oferta que fins 
ara era PQPI, perquè entenem que els joves que aca-
ben l’ESO i no tenen el graduat necessiten una nova 
oportunitat. I vostès els la neguen. Nosaltres la man-
tenim.

A partir d’aquí, escolti, els nostres alumnes, senyora 
diputada, i, en general, els diputats, són bilingües. Per 
tant, escolti... I, a més a més, el coneixement de l’an-
glès millora i augmenta. Aquesta és la nostra princi-
pal preocupació. La seva demostra que no ni coneix 
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la realitat ni sap quants municipis hi ha a Catalunya 
ni quants centres, amb la proposta que ha formulat. 
Incomprensible.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el seu capteniment en 
matèria de defensa.

Pregunta
al Govern sobre el seu capteniment en 
matèria de defensa (tram. 310-00343/10)

La formula l’il·lustre senyor Sergio Santamaría, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. (Remor de veus.) Señora Ortega, 
¿cuál es el...?

La presidenta

Un moment. Un moment, si us plau. (Pausa.)

Sergio Santamaría Santigosa

¿Cuál es el posicionamiento de su Gobierno en mate-
ria de defensa?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Jo-
ana Ortega, vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Gràcies. Diputat, senyor Santamaría, bé, de fet, em 
sorprèn la pregunta, però, en tot cas, li he de dir que el  
compromís col·lectiu de Catalunya a favor de la pau, 
a favor de la seguretat i a favor de la democràcia és el 
que està per damunt de tot.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, l’il·lustre senyor diputat.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Señora Ortega, le confieso que 
me generaba muchas dudas saber qué miembro del 
Gobierno efectuaría esta pregunta, o, mejor dicho, es-
ta respuesta, porque, como usted bien sabe, carecen de 
competencias.

Pero hete aquí que los últimos acontecimientos, fun-
damentalmente el conocimiento que hemos tenido del 
nefasto seguidismo que hacen ustedes de la Asamblea 
Nacional Catalana, que viene pergeñando un ejército 
propio, con tropas..., bueno, infantería de marina, una 
armada, un ejército, claro, evidentemente, nos causan 
muchísima desazón, entre otras cosas –entre otras co-

sas– porque, claro, nos preguntamos si se trata de una 
futura estructura de estado, al que tanto ustedes se 
han abonado.

Por tanto, yo le quiero seguir preguntando, con rela-
ción a esta cuestión, si no tienen en cuenta que este ne-
fasto seguidismo está haciendo, precisamente, de este 
Parlamento y de este Gobierno de la Generalitat una 
especie de ridículo. Es decir, están cayendo ustedes en 
eso, en el ridículo. Y no sé cómo no se les cae la cara 
de vergüenza.

Mire, su idolatrado movimiento secesionista, ¿eh?, ese 
que ustedes tanto idolatran, como digo, no puede mar-
car el rumbo del Parlamento de Cataluña. En ningún 
caso ustedes están desautorizando las sandeces que 
están diciendo. Es que vomitan sandeces, es que des-
lizan escenarios de confrontación, de violencia. Y eso 
es inadmisible. Han hablado de guerra de guerrillas, 
han hablado de una serie de circunstancias que serían 
inadmisibles y que casan mal con ese pretendido paci-
fismo del que ustedes hacen gala.

Mire, su loado, su alabado movimiento social, al que 
ustedes tanto, como digo, recurren, pretende consti-
tuirse en una especie de think tank, y no tiene nada de 
think y mucho de tank. (Rialles.) Es decir, es un tan-
que, es un tanque acorazado que, en definitiva, ataca 
la línea de flotación de la convivencia en Cataluña.

Mire, yo le voy a leer un extracto...

La presidenta

Un moment... Un moment –un moment, un moment. 
(Pausa. Remor de veus.)

Sergio Santamaría Santigosa

Le voy a leer un extracto de ese informe, porque no 
tiene desperdicio.

La presidenta

Senyors diputats i senyores diputades. Un moment. 
(Pausa.)

Sergio Santamaría Santigosa

«Las unidades reservistas, con el apoyo de unidades 
profesionales, tendrían que empezar una guerra de 
guerrillas, emboscadas, sabotajes, incursiones, gol-
pes de mano, con el objetivo de hostilizar y diezmar 
al ocupante.» (Remor de veus.) ¿Suscriben, comparten 
ustedes esta valoración?

Mire, muchas de las cosas que se están diciendo son 
inaceptables, son peligrosas. Yo, por tanto, les pido 
que recuperen el sentido común, y que, fundamental-
mente, no nos metan en ese callejón de salida..., per-
dón, sin salida, que de alguna forma... (Forta remor de 
veus.)

La presidenta

Senyors diputats, ja s’ha acabat... (Aplaudiments.)
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Té la paraula l’honorable vicepresidenta del Govern.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta del Govern

Sí. Senyor Santamaría, miri, jo pensava, primer, que vos-
tè s’havia equivocat al fer la pregunta. Però veig que 
vostè no s’ha equivocat; vostè ho fa amb plena cons-
ciència i amb aquesta demagògia a què ens tenen acos-
tumats, i que utilitzen qualsevol argument, fent el ridí-
cul, deixi’m que li ho digui, fent el ridícul, i, a més a 
més, faltant a tota mínima consistència de sentit comú.

Perquè vostès només tenen una obsessió, i és posar en 
dubte el procés, i és carregar contra un procés demo-
cràtic. Aquesta és la seva única obsessió. I, en aquest 
procés, vostès juguen d’una manera demagògica. I ho 
fan especialment amb la por. La darrera mostra la vè-
iem fa pocs dies de la mà del ministeri, del ministre de 
l’Interior, recordant i dient que Catalunya seria el pa-
radís dels terroristes. Per tant, aquesta és la seva ma-
nera d’actuar i aquesta és la seva manera, doncs, de 
sumar-se a aquesta voluntat del poble d’expressar el 
seu futur: fer demagògia, posar la por al cos i, sobre-
tot, deixi’m dir-li-ho, fer el ridícul, com han fet avui.

Jo li ho torno a dir, per enèsima vegada, el Govern es-
tà compromès –el Govern està compromès– amb una 
consulta perquè el poble català pugui expressar la seva 
voluntat. I estem compromesos amb una consulta le-
gal, legítima i democràtica, en què tots –tots– tinguem 
l’oportunitat –tots tinguem l’oportunitat– de poder dir 
les nostres opcions, que totes són legítimes. Per tant, 
deixi’m que li ho digui, en això estem treballant.

El Govern, en aquest moment, no pateixi, que no té cap 
maqueta de tanc sobre la taula. El Govern no té cap in-
forme de la CIA catalana. El Govern no té cap projecte 
en aquest sentit. El Govern té altres prioritats. I el que 
demanaria i el que agrairia és que vostès ajudessin a la 
suma d’aquestes prioritats que té el Govern i que pas-
sen per la reactivació econòmica, per la creació d’ocu-
pació i (remor de veus) per garantir l’estat del benestar.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les previsions... (Persis-
teix la remor de veus.)

Pregunta
al Govern sobre les previsions amb 
relació a l’assistència sanitària durant 
l’estiu (tram. 310-00338/10)

Podem continuar? (Pausa.) Sobre les previsions amb 
relació a l’assistència sanitària durant l’estiu. La for-
mula la senyora Isabel Vallet, del Grup Mixt.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs, bé, bon dia. Voldríem saber quina és la previ-
sió de tancament de llits hospitalaris, o, com vostè ha 
batejat aquest mateix matí, quants llits es quedaran en 
standby, i en base a quines raons, a quins criteris.

I hem estat escoltant aquestes dos últimes setmanes 
les seues declaracions sobre que el nombre de llits no 
és un indicador, que valoren el concepte de l’activitat 
hospitalària, que els llits es tanquen de manera habi-
tual en estiu, que els llits estan en desús en l’actual 
model sanitari i que eliminar un llit no és eliminar un 
recurs assistencial.

Per tot això –vull dir, ja sabem les valoracions políti-
ques– volem saber quin és el nombre de tancaments o 
de llits en standby i per quines raons.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Boi 
Ruiz, conseller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Il·lustre diputada, Catalunya dis-
posarà durant aquest estiu del 83,79 dels llits disponi-
bles per atendre les previsions d’activitat que genera-
ran les situacions de salut dels ciutadans.

La presidenta

Per replicar té la paraula la diputada senyora Isabel 
Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

D’acord. Hauríem agraït una mica més de detall en els 
llits, però, com era bastant previsible que no ho faria, 
ho farem nosaltres. I així, les dades recopilades centre 
a centre que han ratificat els sindicats i les treballado-
res, ens diuen que a Bellvitge es tancaran 220 llits; que 
a la Vall d’Hebron 225; que a Can Ruti, a Badalona, 
154 al mes d’agost; que a l’Arnau de Vilanova, a Llei-
da, en tancarà 90; que al Josep Trueta en tancaran 60; 
que al Joan XXIII, de Tarragona, en tancaran 54; que 
al Verge de la Cinta, de Tortosa, en tancaran 70; que a  
Viladecans en tancaran 27. Això, respecte als hospi-
tals de l’ICS.

Respecte a altres hospitals, de referència, com el Clí-
nic, tancaran 189 llits, a Sant Pau tancaran 88 llits i al 
Parc de Salut Mar tancaran un total de 197 llits.

Els llits tancats s’han de sumar a tots aquells que s’han 
anat tancant a partir del 2010; s’han de valorar en un 
context on encara hi han urgències nocturnes que s’es-
tan col·lapsant en algun centre; s’han de valorar, tam-
bé, en un context en el qual es manté i s’incrementa 
la precarietat de les treballadores i dels treballadors, 
a on només no s’incrementen plantilles sinó que van a 
la baixa, i s’han de valorar en un moment on les llis-
tes d’espera encara són indignants i altíssimes i a on 
tots els sindicats han advertit, com, per exemple, en 
el cas de Bellvitge, que tenen 849 pacients esperant, 
alguns d’ells amb més de tres anys d’espera, allò que 
vostè definia com un mite polític. Per tant, llits tan-
cats, sense cap criteri tècnic, en base a les retallades 
econòmiques.

I, en tot cas, el que a nosaltres ens fa pensar és que el 
que acabarà sent un mite, conseller, si vostè no treu les 
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seues mans de la gestió de la sanitat pública, serà pre-
cisament aquesta sanitat pública, cada cop més preca-
ritzada per culpa de la seua gestió.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller de 
Salut.

El conseller de Salut

Moltes gràcies, presidenta. Diputada, jo, com sempre, 
li demano una mica de rigor, eh?, una mica de rigor i 
respecte. La gent que gestiona els centres sanitaris, els 
clínics que controlen l’activitat, els nostres professio-
nals fan vacances. Això, des que existeix el sistema 
sanitari públic d’aquest país, és així; ho ha estat tota 
la vida, eh?

I, per tant, l’important és que es faci el que s’ha de fer, 
que s’atengui la gent quan ha de ser atesa i que els hos-
pitals compleixin amb la seva missió i amb els seus 
objectius plantejats, cada un dels hospitals, amb el rè-
gim d’autonomia de gestió que tenen tots els directius 
dels centres sanitaris, altament professionalitzats, per 
cert, en aquest país, igual que els caps de servei, igual 
que els nostres professionals. Per tant, jo li demano ri-
gor. S’ha fet sempre –s’ha fet sempre.

Miri, vostè em cita un hospital, que diu que farem  
un... Miri, li ho explico. Mes de juliol, Hospital de 
Bellvitge –aquest que tant preocupa–, tancament el ju-
liol del 2013..., disponibilitat de llits, perdó, ho dic al re-
vés, eh?, 2013, mes de juliol, per setmanes: 547, 499, 449, 
427, 405. 2013, eh? Ara li dic 2014: 547, 499, 473, 427,  
427. Em pot dir on està la diferència? Em pot dir on es-
tà la diferència o utilitzem determinades coses...?

Perquè, clar, jo també puc fer molta demagògia. Miri, 
jo puc fer demagògia dient que allà on vostès recla-
men un consorci..., a un altre lloc reclamen que no es 
faci. És demagògia, perquè aquí hi han matisos, evi-
dentment, no? Per tant, jo puc dir-ho; jo puc ensenyar 
fotos dient: «Miri, els senyors demanen que no es faci 
un consorci aquí i, en canvi, en un altre lloc demanen 
que es faci un consorci.»

Demano rigor, eh?, i demano que no utilitzem l’emo-
ció de les persones, el clima..., per coses..., que jo en-
tenc molt bé que vostès estiguin en contra del sistema, 
ho entenc molt bé, i tenen tota la legitimitat, però uti-
litzin els instruments ètics per canviar el sistema.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les mesures previstes 
per afrontar la situació de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge.

Pregunta
al Govern sobre les mesures previstes per a 
afrontar la situació de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge (tram. 310-00341/10)

La formula la il·lustre senyora Carme Pérez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Carme Pérez Martínez

Presidenta... Conseller Ruiz, vostè ens acaba de dema-
nar rigor, i jo voldria col·laborar a aquest rigor i con-
cretar-li que els tancaments que abans es feien per 
motius d’estiu, es feien per fer inversions, per fer mi-
llores, per aprofitar per modificar i millorar les sales 
d’hospitalització, i no pas com es fa ara estrictament 
–estrictament– per motius econòmics.

Miri, conseller, 220 llits es tanquen a Bellvitge, i el se-
nyor Padrosa, ahir, en roda de premsa, va admetre que 
el mes d’agost es tancarien 3.100 llits a tot Catalunya.

Vostè ens ha dit, fa poc temps, que això, igual que les 
llistes d’espera, era un mite polític i s’utilitzava pels 
agents socials per fer negoci. També ens ha dit que 
vostè garantia que cap pacient, que cap ciutadà de Ca-
talunya es quedaria privat de la seva assistència per 
manca de llits. Això és un dret que, per tant, els ciuta-
dans podran exercir. I jo li vull demanar, conseller: on 
han d’anar els ciutadans per demanar aquell llit? Els 
que estan als passadissos d’urgències, els que estan als 
quiròfans, els que estan a les sales d’observació. Per-
què jo sí que ho he vist, jo ho visc cada dia aquesta 
situació, no és cap mite polític, no és cap mite, és una 
realitat. On han d’anar? On han de trucar? Vostè po-
sarà algun mitjà perquè puguin exigir que aquell llit 
se’ls faciliti perquè puguin ser atesos?

Per tant, nosaltres li volem demanar què pensa fer per 
garantir això i què pensa fer el seu Govern per solu-
cionar la situació gravíssima que s’ha produït a l’Hos-
pital de Bellvitge i que es produirà aquest estiu a tot 
Catalunya.

Moltes gràcies, conseller.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Boi 
Ruiz, conseller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Miri, jo li agraeixo que admeti 
que es tancaven llits, eh? El que passa és que s’apro-
fitava el tancament de llits per pintar, remodelar, fer 
obres... desgraciadament, ara, en aquests moments, no 
disposem dels recursos per fer aquestes adequacions, 
però, com a mínim, ja admetem que abans es tanca-
ven llits.

Per tant, és evident que es produeixen..., vostè i jo fa 
molt temps que estem en això, i, per tant, sabem del 
que parlem. I, a més a més, he d’admetre que vostè 
fa un cert plantejament de rigor objectiu, però sap tan 
bé com jo que el drenatge dels serveis d’urgències re-
quereix tota una dinàmica d’altes a les plantes, que, en 
aquests moments, a l’Hospital de Bellvitge i a l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron això està resolt, no hi han ma-
lalts als passadissos, pel que m’arriba de les informa-
cions dels hospitals. I això són elements, diguem-ne, 
acordió que es produeixen en tots els serveis d’urgèn-
cies de tots els hospitals.
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La dimensió dels llits que hi ha a Catalunya aquest es-
tiu és la mateixa dimensió, una miqueta superior a la 
dimensió del 2013, a la del 2011, a la dimensió del 2010. 
Això ha estat sempre així, com vostè mateixa deia.

Per tant, jo crec que els gestors dels hospitals tenen 
l’autonomia suficient i la competència suficient per re-
soldre una espera no desitjable de massa temps d’un pa-
cient urgent esperant llit. Però, compte, tampoc creem  
confusió: una persona que espera al servei d’urgències 
a estar ingressada en una habitació no vol dir que es-
tigui sense atenció: està esperant un llit, però no està 
desatesa.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula la il·lustre senyora dipu-
tada.

Carme Pérez Martínez

Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies, presidenta. 
Jo li voldria dir, i vostè ho ha dit abans també, que 
aquests llits vostè ha donat l’ordre que els gestors els 
obrin. Vostè no m’ha respost on havien de dirigir-se 
els ciutadans, ni els professionals, per obtenir aquells 
llits. Però jo li vull dir, i vostè ho sap, perquè vostè es 
metge i li consta que aquests llits no es poden obrir 
–aquests llits que estan estructuralment tancats, al-
guns, i altres es tancaran per motius d’estiu–, que les 
sales d’hospitalització que fa dies que estan tancades 
no es poden reobrir com si demanessis una pizza, eh? 
Vull dir, aquests llits requereixen personal, personal 
altament qualificat i que no es treu tampoc d’un arma-
ri, que no s’improvisa, que per això sap vostè que nos-
altres plantegem que s’ha de fer un pla de recursos de 
tot el sector, i, evidentment, també requereixen unes 
revisions tècniques i unes garanties de seguretat que 
no es poden tampoc improvisar i que necessiten temps 
per poder-se dur a terme.

I hem incrementat les llistes d’espera, conseller, d’una 
manera alarmant. El que no podem fer, a més, és in-
crementar les infeccions nosocomials perquè obrim 
llits de forma precipitada i sense totes les garanties 
tècniques que es requereixen.

Miri, conseller, jo li vull dir que la sanitat no pot ser 
un negoci per a ningú. No pot ser un negoci per als 
agents socials, que em consta que no ho és, però tam-
poc pot ser un negoci per al Govern i per a les perso-
nes que estan properes al Govern. La sanitat, conse-
ller... (Forta remor de veus.)

La presidenta

Senyora...

Carme Pérez Martínez

La sanitat, conseller...

La presidenta

Senyora diputada...

Carme Pérez Martínez

...és un dret...

La presidenta

...se li ha acabat. Té la paraula, per respondre, el con-
seller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Diputada, com veu, la sanitat pú-
blica és un gran negoci per a aquest Govern, eh?, com 
pot veure. És del que més rendibilitat política traiem, 
d’haver de prendre decisions doloroses, però decisions 
que s’han de prendre. Algunes d’elles decisions que 
s’han pres sempre, però fa la impressió que és una no-
vetat. Jo crec que vostè no... Jo puc admetre que al-
guns diguin determinades coses perquè s’han incor-
porat al coneixement d’això, que és el sector sanitari, 
però vostè..., no és el cas.

Per tant, miri, no creem falses expectatives negatives 
a la gent. Tots els hospitals tenen els seus plans de se-
guretat. Tots els hospitals revisen... Per cert, els hos-
pitals de Catalunya són els que tenen taxes d’infecció 
nosocomial més baixes d’Europa, eh? I, per tant, jo 
crec que treballem amb rigor, asseguem-nos, pactem. 
Hem demanat un pacte nacional per evitar que la sa-
nitat sigui un instrument permanent de debat polític, 
utilitzant les emocions de les persones.

M’agradaria que s’hi sumessin tots i que tots inten-
téssim, en una situació d’enorme dificultat, que es-
tan patint bàsicament els professionals i aquella gent 
que s’espera..., com a mínim mereix, aquesta gent, que 
tots plegats, en lloc de tirar-nos els trastos al cap, do-
nem una solució col·lectiva i assumim les responsabi-
litats que a cadascú li toquen, sigui el Govern o sigui 
aquells que estan a l’oposició.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els serveis assistencials 
de salut per a l’estiu.

Pregunta
al Govern sobre els serveis assistencials 
de salut per a l’estiu (tram. 310-00339/10)

La formula la il·lustre senyora Núria Segú, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, què ha 
passat ara, aquest estiu, i no fa pas tres mesos, per 
exemple, perquè tinguem la situació de la qual s’ha 
parlat al llarg del matí? D’alguns factors, se n’ha par-
lat al llarg del matí.

Primer, el tancament conjuntural de dos mesos durant 
l’estiu s’ha convertit en un tancament de quatre mesos 
per estalviar, on de manteniment i reposició res de res, 
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només reducció de l’activitat. Un 37 per cent menys de 
llits, s’ha anunciat: un 27 per cent aquest estiu més el 
10 per cent que portem acumulat de caràcter estructu-
ral de tancaments. Són xifres de vostès.

Segona qüestió que també s’ha esmentat al llarg del 
matí: 60 milions menys per a l’any 2014, perquè els 
hospitals han d’absorbir en un any el dèficit de l’any 
passat. Vostè ha dit que no. (Veus de fons.) Demà tenim 
l’oportunitat de votar-ho clarament amb llum i taquí-
grafs. Estarem molt més contents i tranquils si és així.

Tercera qüestió, CatSalut té la voluntat de no pagar 
el que s’anomena «altes impròpies», moltes d’elles de 
caràcter mèdic, en pacients crònics. Aquests pacients 
que no es pagarà l’alta no s’ingressen. Aquests pa-
cients no tenen recursos alternatius sociosanitaris de 
mitja estada de subaguts perquè també estan retallats, 
i es queden a urgències.

Senyor conseller, pensa revertir aquesta situació o 
continuar parlant de mites i que aquí no passa res?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Boi 
Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Miri, diputada, jo fa tot el dematí, 
des de les nou, que intento explicar les coses, crec que 
d’una manera objectiva i rigorosa, jo intento explicar 
el que passa i vostès expliquen, aixecant a categoria, 
situacions que es donen i que s’han donat sempre en 
els centres sanitaris.

Jo torno a dir, i ahir ho va presentar públicament el 
director del Servei Català de la Salut, quina ha es-
tat l’evolució de llits durant l’estiu dels quatre últims 
anys, i podem veure tots que la vall d’utilització de 
llits és una vall que correspon a les vacances dels pro-
fessionals habitualment, en tots aquells cicles, eh?, 
tant nadalenc com el cicle de Setmana Santa, com el 
cicle de l’estiu. Els professionals fan vacances, l’acti-
vitat programada disminueix i la disponibilitat de llits 
s’ajusta a les necessitats. I, per tant, a partir d’aquí, és 
la situació.

La presidenta

Té la paraula la il·lustre senyora diputada.

Núria Segú Ferré

Senyor conseller, el tema és l’abast del tancament: si 
tenim vuit-cents llits i en tanquem dos-cents no és el 
mateix que si en tenim sis-cents i en tanquem dos-
cents. I no és el mateix tancar-ho quinze dies o un mes 
que tancar-ho quatre mesos, o dos mesos.

Però, bé, senyor conseller, a nosaltres ens preocupa 
més, amb una visió més general, aquesta equació que 
fa vostè: reducció pressupostària que vostè xifrava en 
2 milions d’euros, quasi un 20 per cent, i vostè ha dit: 
«S’ha preservat l’atenció sanitària a costa de laminar 

altres drets» –els dels treballadors–, «i això és causa de 
conflictes laborals.» Nosaltres creiem que aquesta, com 
li deia, no és l’equació, i la qüestió no és tan simple.

Segons dades de vostès del CatSalut de l’any 2012, 
que ja són públiques: 3.000 professionals menys en el 
sector hospitalari, 1.200 llits menys d’aguts estructu-
rals, que donen com a resultat que s’han deixat de fer 
28.000 intervencions, inclosa la CMA, que també bai-
xa més d’un 3 per cent, que s’han fet 27.000 altes hos-
pitalàries menys, només els dos primers anys. Les da-
des que tenim.

Aquí se li suma la nova retallada del 2013, se li su-
men altres factors, com una població més envellida i 
més pobra, i se li sumen les dades comparatives amb 
la resta de comunitats autònomes, que, per temps, no 
els diré, però que estan a la xarxa. Resultat: tenim un 
sistema molt tensionat que no presta atenció sanitària 
suficient i els professionals cremats.

Senyor conseller, pensa admetre que estem en una si-
tuació extraordinària i que són necessaris...

La presidenta

Senyora diputada...

Núria Segú Ferré

...recursos extraordinaris per trobar una solució?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller de 
Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. I tant, que estem en una situació 
extraordinària, estem a un 20 per cent menys de recur-
sos per a les polítiques públiques! I tant, que és una 
situació extraordinària! I tant, que volem més recur-
sos! Però la realitat és la que és, eh? I tenim una par-
tida importantíssima, de la qual tots som responsa-
bles, que es diu «despesa financera», que hi hem de fer 
front cada dia, cada mes. Per tant, i tant que estem en 
una situació excepcional, que l’estan pagant, com deia 
abans, qui l’està pagant.

El pressupost de Salut del 2014 és el mateix pressu-
post de l’any anterior. Per tant, no hi ha cap retalla-
da pressupostària ni sobre la despesa efectiva a fer als 
centres. Saben tots molt bé –i ho he explicat aquí i ho 
reitero–, que, malgrat això, tot té un creixement vege-
tatiu: hi ha un IVA que ens impacta, un increment de 
les despeses socials que se’ns incrementa... Tot això és 
el que en gestió hauran d’anar absorbint cada un dels 
proveïdors. Però el pressupost i la despesa ajustada en 
aquest pressupost són els mateixos per a l’any 2014 
que per al 2013, que és el compromís del Govern. Ai-
xò no vol dir, hi insisteixo, que mesures que són alie-
nes a nosaltres, com l’IVA, impactaran negativament 
i algun esforç hauran de fer els centres sanitaris per 
poder compensar això.
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I, per cert, parlem amb rigor: no parlem de no sé 
quants mils llocs de treball menys. Això surt d’agafar 
la diferència en despesa de personal que s’ha produït, 
dividir-la pel salari mitjà de cada un i dir quant per-
sonal pagat equivalent de menys hi ha en el sistema 
sanitari, que no és el mateix que persones físiques. No 
hem reduït les persones físiques, hem reduït la des-
pesa equivalent a un nombre de persones. I, a més a 
més, hem reduït algunes persones físiques, evident-
ment. Però no amb aquestes magnituds, que són re-
duccions de personal pagat equivalent. Per tant, par-
lem amb rigor.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la prestació de serveis 
per a persones amb discapacitat.

Pregunta
al Govern sobre la prestació 
de serveis per a persones amb 
discapacitat (tram. 310-00340/10)

La formula la il·lustre senyora Eva Granados, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellera, parlem avui del col-
lectiu de persones amb discapacitat. Les entitats que 
atenen i donen suport a aquestes persones estan orga-
nitzant campanyes en defensa dels seus drets. Només 
a la província de Lleida han recollit més de 47.000 
signatures. Denuncien que s’està deteriorant la seva 
qualitat de vida, d’elles i de les seves famílies. Parlen 
del risc real de tornar a la situació de fa trenta anys, 
i que estan perdent el seu dret a tenir unes oportu-
nitats i un projecte de vida propi, com la resta dels 
ciutadans.

No és només el seu departament, consellera, és tam-
bé el Departament d’Ocupació, d’Ensenyament, de 
Salut, que amb les seves decisions ens trobem que hi 
ha menys professionals per atendre’ls, menys accés als 
serveis, més llista d’espera, fins i tot col·lapse d’entra-
des al sistema, menys serveis, perquè han generat no-
ves incompatibilitats. I també, davant el seu descom-
promís públic, les famílies han de pagar cada cop més 
i més diners per accedir a aquests serveis que són es-
sencials per a aquestes famílies.

El Grup Parlamentari Socialista vol traslladar el ne-
guit d’aquestes famílies, d’aquestes persones al Ple 
del Parlament i preguntar-li, ara que el conseller Puig 
ens diu que la sortida de la crisi és una realitat espe-
rançadora, si vostè pot donar esperances en aquest col-
lectiu.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyora Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, jo el  
que li puc dir és que l’objectiu d’aquest Govern és  
el de mantenir i, per tant, preservar tots els serveis i 
també totes les prestacions que s’adrecen a les perso-
nes amb discapacitat. I això malgrat l’infrafinança-
ment ofensiu de la Llei de dependència estatal, i tam-
bé la desaparició de molts programes adreçats també 
a aquest col·lectiu, que, com vostè sap perfectament, i 
sé que ho lamenta també com nosaltres, l’Estat va fer 
desaparèixer l’any 2012.

Coneixem les reivindicacions de les entitats i de les fe-
deracions de persones amb discapacitat. Sabem també 
que demanen un posicionament al màxim d’unànime 
i compartit possible d’aquest Parlament. Ho conei-
xem, treballem amb elles. I compartim una qüestió 
molt clara, i és que han davallat molt les aportacions 
de l’Estat en diferents àmbits, vostè ho deia: ensenya-
ment, salut, empresa i ocupació. Les polítiques acti-
ves d’ocupació vostè sap que han estat retallades en 
els darrers anys, i això té una incidència, per exem-
ple, en els centres especials de treball; o l’habitatge 
social, abans en parlàvem, o la Llei de dependència, 
com diem reiteradament.

Davant d’això, el Govern de la Generalitat fa una 
aposta claríssima: posa aquells recursos d’allà on l’Es-
tat es retira, i això amb un gran sobreesforç, però amb 
aquesta finalitat i amb aquest objectiu que li deia, ab-
solutament compartit, també amb aquestes entitats, 
per tal de mantenir al màxim la seva autonomia i que 
no passi això que vostè diu, que no retornin –no ho 
permetrem– a situacions de fa trenta anys.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, la il·lustre senyora dipu-
tada.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellera, compartim els objec-
tius, però és que ja fa massa temps que parlem d’ob-
jectius i no parlem de compromisos, i al meu grup 
parlamentari li agradaria poder compartir compromi-
sos també amb el Govern de la Generalitat.

El que està passant al nostre país és que hi ha nens que 
es queden més cursos del compte a escoles d’educa-
ció especial perquè vostè no els està donant accés als 
serveis assistencials. El que està passant al nostre país 
és que els treballadors dels centres especials de tre-
ball no estan rebent el suport que necessiten també del 
seu departament, que gent gran discapacitada espera 
anys per accedir a una plaça de residència. I no només 
això, consellera, malauradament també famílies estan 
rebent cartes del seu departament on els informen no 
només que hauran de pagar més, sinó que, a més, amb 
retallades retroactives, vostè els fa tornar uns diners 
que havien cobrat.

Fa poc ha sortit l’estudi sobre les dones cuidadores no 
professionals, i sabem el deteriorament que estan pa-
tint. Consellera, vostè està concertant serveis; està bé, 
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ha fet una ordre de copagament, hauria, també, de ser 
sostenible socialment..., el que nosaltres necessitem, 
consellera, no és rebaixar ràtios, no és augment de co-
pagaments, el que necessitem són compromisos con-
crets, no objectius, i necessitem que modifiqui aquest 
copagament i que doni més temps per fer les concer-
tacions.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Neus 
Munté.

La consellera de Benestar Social i Família

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Granados, vos-
tè torna a parlar de retallades; no per més repetir-ho 
això serà cert. Mantenim les aportacions en els ser-
veis i a les prestacions econòmiques adreçades a les 
persones amb discapacitat; estem aportant 330 mili-
ons d’euros a aquesta atenció sense que s’hagi produït 
cap reducció en els darrers anys. Aquí estaríem par-
lant de serveis residencials, d’atenció diürna, d’atenció 
precoç, les mateixes prestacions, com ara li deia, o la 
valoració de la discapacitat. No hi ha hagut reducció; 
al contrari, hi ha hagut un reforçament, precisament, 
d’aquestes polítiques.

Vostè deia «accions concretes». Doncs, miri, li po-
dria parlar des de la vessant preventiva, elaborant un 
protocol per detectar el maltractament de les persones 
amb discapacitat, o, a partir d’una demanda del ma-
teix sector, estem treballant per constituir un consell 
de la discapacitat de Catalunya, el Codiscat, per tal 
que les entitats, les federacions de tota la discapacitat 
puguin participar més activament en les decisions que 
els competeixen.

Pel que fa a l’ordre de copagament, com vostè mencio-
nava –hem tingut ocasió de parlar-ne en moltes ocasi-
ons–, l’objectiu que perseguim no és altre que tothom 
aporti en funció de la seva capacitat real. I sap vos-
tè que precisament, també, per poder donar més esta-
bilitat a les entitats que treballen en l’àmbit dels ser-
veis als discapacitats, estem treballant per tal de poder 
passar de la subvenció, que sempre és feble, subjecta a 
disponibilitat pressupostària, al concert...

La presidenta

Senyora consellera...

La consellera de Benestar Social i Família

...també perquè tenim l’amenaça d’una llei estatal de 
subvencions, que, com vostè sap....

La presidenta

Senyora consellera!

La consellera de Benestar Social i Família

...preocupa molt les entitats, i també aquest Govern.

Gràcies.

La presidenta

Iniciem ara les preguntes al molt honorable president 
de la Generalitat.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
les irregularitats i els casos de 
corrupció que afecten alcaldes i 
ajuntaments (tram. 317-00198/10)

La primera és sobre la situació política i social. I la 
formula el senyor David Fernàndez, del Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, senyora presidenta. Bon dia, president. Un  
dilema persistent i quotidià entre la participació po-
lítica directa i les dinàmiques de corrupció política, 
directa també. Mentre ahir es presentaven els resultats 
del multireferèndum, quaranta mil persones que sí que 
van votar el 25 de novembre, malgrat cinc-cents iden-
tificats i vint-i-tres imputats, o, ara mateix, la PAH 
presenta una nova ILP, persisteix la gota malaia de ca-
sos de corrupció: en la darrera setmana, a Torredem-
barra; la imputació finalment del Suprem a Demetrio 
Carceller, pare i fill, presidents de Damm –Josep Fon-
tana, historiador, deia que la corrupció va començar 
en el franquisme amb aquesta família–, imputat per 
un frau fiscal de 72 milions d’euros, i també, com deu 
saber, doncs, la metàstasi de l’estil Bustos, que segons 
els jutjats..., avui han obert una nova peça separada 
per pràctica irregular i prolongada en el temps de so-
bresous sense justificar o en període fins i tot d’inacti-
vitat sobre quaranta-quatre càrrecs públics.

Dels tres fets –Torredembarra, Demetrio Carceller o 
estil Bustos–, ens agradaria saber la seva opinió.

Gràcies, president.

La presidenta

Té la paraula per respondre el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernàndez, l’opi-
nió que jo li haig de donar és que precisament el que 
cal és que tots els casos d’irregularitats que es produ-
eixin vagin sortint, que tinguin els seus processos ju-
dicials, amb els drets reconeguts d’aquests processos 
judicials, i els seus resultats, i en el cas que realment 
es demostri que hi han culpes clares, doncs, que hi ha-
gin les penes corresponents. Aquesta és la meva posi-
ció. I crec que això és el que ens convé a tots, preci-
sament.
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La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, president. Com sap, la impunitat de la cor-
rupció, que és pitjor que la corrupció, també té les se-
ves dinàmiques de dilació, com el cas Hisenda, que va 
trigar vint anys.

Sense canviar de terç, malgrat que ho pugui semblar, 
i amb el rerefons de la impunitat, permeti’ns una pre-
gunta més i una demanda, una demanda extraordinà-
ria, acabada de saber.

Respecte a la impunitat, tres anys després, també, 
d’uns fets violents, com vostè deu saber, amb una re-
sistència pacífica, no violenta, a la plaça Catalunya, 
van resultar ferides cent vint persones, de les quals 
cinquanta-set van interposar denúncia. Mai hi ha ha-
gut judici. Es va arxivar per impossibilitat d’identifi-
car els agressors –estem parlant, òbviament, del desa-
llotjament dels «indignats» a la plaça Catalunya–, que 
eren funcionaris i servidors públics.

La pregunta és: vostè, a aquestes cinquanta-set perso-
nes que viuen el rigor de la impunitat –algunes van 
acabar al Clínic, greument ferides–, què els diria, com 
a president, quan senten que no s’ha fet justícia?

I la segona, coneguda ara mateix, que és la demanda, 
és que el Govern d’Escòcia acaba de condemnar els 
atacs i el bloqueig de Gaza –setanta-sis morts i cinc-
centes persones ferides–, i ha ofert els seus hospitals 
i ajuda humanitària a Gaza. Farà el mateix el Govern 
català? Des de la CUP li ho demanem.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Bé, em referiré, senyor Fernàndez, a la pregunta, no 
tant a la petició, que és la reflexió que vostè fa.

La pregunta..., jo li volia complementar la part inicial, 
no?, de la meva resposta. Federació de Municipis de 
Catalunya. Crec que hem de distingir respecte a si els 
diners que s’han pagat estaven emparats legalment, 
o no, de si les persones electes, les persones elegides 
d’aquest país, per exemple, a nivell municipal, tenen 
retribucions correctes en funció de les seves respon-
sabilitats o no; si cobren massa, o si cobren massa 
poc, o si cobren allò que és just que cobrin. Crec que 
hem de fer aquesta distinció. Perquè fixi’s en una co-
sa: el que paga una dieta, un sou, etcètera, és el res-
ponsable que aquest pagament sigui legal; el que el 
rep no. El que el rep no té per què està esbrinant con-
tínuament si el que se li paga és legal o no és legal; és 
el que ho paga. En aquest cas no sé què ha passat amb 

la Federació de Municipis de Catalunya; jo no puc jut-
jar-ho en aquest moment.

Una altra cosa diferent és: aquests elegits a nivell 
local, persones en les quals es confia per portar un 
ajuntament, un municipi, a vegades una ciutat molt 
gran, tenen retribucions excessives? Aquest és un al-
tre debat. Però aleshores tinguem aquest. I quan tin-
guem aquest debat sobre les retribucions públiques 
del nostre país, fem una cosa: comparem-ho amb els 
sectors privats, a igualtat de responsabilitats i d’in-
tensitats de feina, i comparem-ho també amb els al-
tres països de la Unió Europea. I tinguem un debat 
seriós aleshores. I aleshores sabrem si realment en 
aquest país estem pagant sous excessius o no estem 
pagant sous excessius.

Respecte a la impunitat que vostè deia, miri, impuni-
tat per impunitat. Aquest és el meu criteri. A mi tam-
poc m’ha agradat la sentència sobre el que va passar 
en el setge al Parlament i no tinc més remei, de mo-
ment, que empassar-me-la, perquè és una sentència. 
I hi farem un recurs perquè hi tenim dret.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
crisi de Spanair (tram. 317-00197/10)

I la formula l’il·lustre senyor Albert Rivera, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable conseller..., 
perdó, president; no l’he degradat en el càrrec, perdoni. 
Senyor president, el cas Spanair va suposar per a l’erari 
públic català, per als ciutadans de Catalunya, 75 mili-
ons de diner perdut en una aerolínia deficitària, que va 
acabar tancant, com vostè sap; 75 milions del seu Go-
vern, del Govern Mas; 60 milions del Govern tripar-
tit, del Govern Montilla; 60 milions de l’Ajuntament de 
Barcelona, senyor Mas; en definitiva, 185 milions d’eu-
ros del diner públic, en una operació, un deliri, des del 
punt de vista empresarial, que en va tenir l’ocurrència 
el senyor Carod-Rovira, que va emparar el senyor Cas-
tells i que després el senyor Mas-Colell i vostè van aca-
bar apuntalant.

Tot això ha acabat, com vostè sap, amb un judici. Ha 
acabat també amb el senyor Mas-Colell parlant amb el 
síndic de comptes per vejam què treu en aquest infor-
me sobre Spanair.

I jo, senyor Mas, com que vostè va dir en aquest Parla-
ment, fa poc més d’un any, que vostè seria el líder con-
tra la corrupció i per a la transparència, com que vostè 
es va reunir –amb aquelles fotos i aquelles cimeres– 
amb fiscals, jutges, matant Montesquieu, en aquelles 
reunions que vostè va tenir amb els jutges, els fiscals i 
els senyors que treballen contra la corrupció, jo li de-
mano, senyor Mas, i de veritat li ho dic: vostè estaria 
disposat, en seu parlamentària, a obrir una comissió 
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d’investigació, entre tots els grups, sobre el cas Spa-
nair? Vostè estaria disposat, senyor Mas, en això que 
està sent jutjat de diner públic, de 185 milions de diner 
públic, del pressupost de la Generalitat en bona part, a 
obrir una comissió d’investigació?

Jo li he portat aquí mateix –perquè després no em di-
gui que són flors i violes, ni fotos, com vostè diu, ni 
cimeres com les que vostè fa–, li he portat aquí el pa-
per perquè el seu grup signi ara mateix, i Ciutadans; 
fixi’s, Convergència i Ciutadans, de la mà, podem por-
tar el debat d’obrir una comissió d’investigació; el seu 
grup parlamentari i el nostre podem obrir una comis-
sió d’investigació, senyor Mas.

Per tant, si vostè és el líder contra la corrupció i per 
la transparència i volem saber on van anar els diners 
públics, jo li demano: signa vostè aquí..., el senyor 
Turull, com a president de grup o el portaveu, sig-
na aquest document i obrim una comissió? Per cert, 
aquest paper també el faré arribar, lògicament, a tots 
els altres presidents de grup parlamentari i portaveus, 
per treballar junts per la transparència.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Sí; gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, jo crec 
que vostè confon la figura del president de la Genera-
litat amb la figura d’un grup parlamentari, del presi-
dent d’un grup parlamentari. Jo no parlo en nom d’un 
grup parlamentari. I vostès a mi no em fan preguntes 
en nom d’un grup parlamentari, el que sigui; vostès 
em fan preguntes com a president de la Generalitat.

Vostè té una iniciativa parlamentària? Té tot el dret a 
defensar-la. Espavili’s negociant amb els grups parla-
mentaris, i, aleshores, si el Govern ha de comparèixer 
en aquesta comissió d’investigació que el Parlament 
aprovi, doncs, el Govern hi compareixerà, òbviament.

Per cert, ja que li queda una mica de temps, deixi’m 
fer-li una reflexió. Si la seva pregunta ja és «corrup-
ció a Spanair», té alguna prova d’aquesta corrupció, 
senyor Rivera, que ens pugui aportar amb aquests ma-
teixos papers que vostè exhibeix contínuament?

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’il·lustre senyor diputat.

Albert Rivera Díaz

Senyor Mas, 185 milions de diner públic li sembla 
poc? A vostè li sembla poc, per parlar de transpa-
rència en seu parlamentària? Vostè era el líder per la 
transparència, tot i que el senyor Oriol Pujol encara 
s’asseu en aquest escó, no?

Per tant, li demano, senyor Mas, si us plau, ara com a 
govern: el Govern està a favor d’una comissió d’inves-
tigació en seu parlamentària? Està vostè a favor d’in-
vestigar el que ha passat a Spanair? Li sembla bé que 

sapiguem què ha passat amb 185 milions d’euros del 
pressupost públic? Sí o no? No és doble pregunta, no-
més n’hi ha una.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, jo sé el 
que va passar amb aquests diners. Primera, perquè 
quan vam arribar al Govern aquesta operació ja estava 
en marxa. Primer punt. Vostè ho ha recordat.

Segon. Aquesta iniciativa de Spanair no va sortir no-
més d’un govern, va sortir d’una part de la iniciativa 
empresarial catalana, que hi va posar els seus recur-
sos i els seus diners i s’hi van jugar alguna cosa des de 
l’àmbit privat.

Tercer. Per què es va fer tot això? Per intentar donar 
més centralitat i més capacitat de connexió a l’aero-
port del Prat. I, miri, va estar a punt de sortir bé, per-
què va estar a punt de sortir bé –vostès no en coneixen 
els detalls–, el que passa, que l’inversor estranger que 
havia d’invertir en aquesta companyia, al final, doncs, 
per raons que el conseller Mas-Colell ha explicat més 
d’una vegada, va fer marxa enrere. I, efectivament, 
aquests diners s’havien invertit d’aquesta manera i no 
van obtenir el resultat que haurien d’haver obtingut.

Si vostès volen fer un judici polític sobre això, tindran 
tota la raó. Jo lamento molt que aquesta operació no 
sortís bé. I lamento molt que s’invertissin uns diners ja 
quan nosaltres havíem arribat al Govern i difícilment 
es podia aturar tot allò, ho lamento molt, perquè real-
ment, doncs, l’objectiu no era que sortís malament, 
l’objectiu era que sortís bé. Ara, a partir d’aquí, no 
confongui això amb el que vostè fa sobre la corrupció.

I li diré una cosa: de tota aquella reunió que vostè 
diu amb tantes institucions del país, no digui que allò 
era una reunió imposada per part meva. (Albert Rive-
ra Díaz mostra una fotografia.) Sí, sí; ensenyi la fo-
to. Vostè creu que aquestes persones –el president del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal en 
cap, el síndic de comptes–, totes aquestes persones, 
admeten venir a una reunió amb el president de la Ge-
neralitat saltant-se tota la divisió de poders del país? 
A qui està acusant, senyor Rivera, a ells, per fer una 
cosa normal, que és reunir-se amb el president d’un 
país?

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el 
tancament de llits i l’externalització de serveis 
als hospitals públics (tram. 317-00202/10)

I la formula l’il·lustre senyor Joan Herrera, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. President, avui el conseller Boi 
Ruiz ha tingut dues interpel·lacions interpel·lant-lo so-
bre salut, ha tingut quatre preguntes; els usuaris es-
tan denunciant el tancament de llits, que després dels 
estius no s’han obert; els professionals denuncien que 
s’externalitzen serveis de l’ICS a hospitals que no ho 
són, quan prèviament s’han tancat, i el que ens trobem 
és la resposta que vostè ha escoltat del conseller Boi 
Ruiz: que tot és demagògia, que res no val.

Però, clar, quan tanta gent ho diu, de tants colors di-
versos, quan tants professionals ho diuen, quan tants 
usuaris ho diuen, crec que és hora que el president di-
gui alguna cosa més, que escolti la gent que es vindrà 
a manifestar aquesta tarda i que entengui que supera 
el conseller i que és un problema del president.

President, pensa fer alguna cosa sobre la matèria?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, disposats 
a fer el que calgui, perquè parlar amb la gent del món 
sanitari ho fem contínuament. Vostè què es pensa, que 
estem tancats en els nostres despatxos sense conèixer 
la realitat del que està passant en el país? Realment es 
pensa això? Seria, vaja, una posició per part seva molt 
infantil. Evidentment que hi parlem.

Ara, què està passant exactament? Primer, que el sis-
tema està tremendament tensionat. Se n’han assaben-
tat, d’això, vostès, o no? Suposo que sí. I per què està 
tremendament tensionat? Perquè s’obliga la Generali-
tat a disposar d’uns recursos molt inferiors als que ne-
cessitem per fer funcionar el nostre estat del benestar. 
I això passa amb tot, no només amb salut.

I tercer: ara, a l’estiu, es tanquen llits? Sí; com sem-
pre, com tota la vida. O és que els professionals de la 
sanitat d’aquest país no tenen dret a anar de vacances? 
Vostè sap que el mes d’agost es fan la meitat de les in-
tervencions quirúrgiques que en un altre mes de l’any? 
Si es fan la meitat de les intervencions quirúrgiques, 
doncs, escolti’m, no és normal tenir els mateixos llits 
oberts. Però això, quan governaven vostès, també els 
tancaven els llits a l’estiu, senyor Herrera. O no se’n 
recorda, d’això? I aleshores què passa? Que aleshores 
era normal perquè es poguessin fer vacances i ara re-
sulta que és anormal perquè governen uns altres?

Senyor Herrera, escoltem contínuament la gent que té 
problemes en aquest país, i ho sabem, que en tenen. 
Miri, d’entre altres, els professionals de la salut, que 
cobren menys del que haurien de cobrar; primer pro-
blema gran que tenim. Però que hi posen la cara cada 
dia i la seva bona professionalitat, perquè el sistema, 
tensionat, tremendament tensionat, funcioni, i per-
què les enquestes de salut pública que es fan en aquest 
país, quan contesta la gent, diguin el següent, que és el 
que deia el conseller Ruiz: el 90 per cent de la gent, o 

més del 80 per cent de la gent està satisfeta amb el sis-
tema de salut d’aquest país.

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Joan Herrera.

Joan Herrera Torres

La gent està satisfeta i per això no volen que el sistema 
es degradi. Els usuaris de la salut pública sabem com 
està, de tensionat, el sistema. Aquest grup parlamenta-
ri ho sap, perquè està al peu del canó i perquè compar-
teix amb professionals i usuaris el que està succeint i 
el que està passant. Miri, president, s’han traspassat 
les línies vermelles, i no només perquè s’hagin retallat 
1.600 milions d’euros, sinó perquè, mentre a l’ICS i 
els concertats sense afany de lucre es redueix les par-
tides un 15 per cent, Capio augmenta les partides amb 
contractació un 78 per cent. Obeeix això a retallades 
o obeeixo això a ideologia i a interessos? Aquest és el 
debat, president.

La gent protesta quan tanquen llits perquè molts llits, 
amb el seu Govern, després no s’han tornat a obrir. 
A Bellvitge protesten perquè s’han tancat dos-cents 
llits, quatre quiròfans i hi ha cinc-cents professionals 
menys. Aquesta és la realitat. I la seva resposta, quan 
el cap d’urgències de Vall d’Hebron denuncia el col-
lapse a urgències, què fan? Despatxar-lo. Això és el 
que han fet. El que li dic, president, és que vostè té 
la responsabilitat, perquè vostè és president de tots 
els catalans i les catalanes, i dels usuaris dels serveis 
públics, d’escoltar la gent que avui vindrà, a la tarda, 
d’entendre que la resposta no pot ser la mateixa que 
dóna el conseller Boi Ruiz i de fer una reorientació 
d’unes respostes en matèria de salut que forma part de  
la columna vertebral d’un país. Defensar la sobirania 
d’un país és defensar els drets de la gent. I el que li de-
mano, si us plau, és que no ens respongui vostè com 
està responent, de forma insatisfactòria, el conseller 
Boi Ruiz.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

No s’hauria de sorprendre que hi hagi sintonia entre 
el conseller i el president, senyor Herrera. Això ja sé 
que no passava en altres moments, però en aquest mo-
ment passa, eh? Dit això, doncs, permeti’m només una 
reflexió: quants més hospitals hi ha en aquest país en 
els últims pocs anys? N’hi han més o n’hi han menys? 
Si hi han més hospitals, vol dir que hi ha més llits. Hi 
ha més diners o n’hi ha menys, senyor Herrera? Tenim 
més hospitals i menys diners. I com es fa això, per fer 
les meravelles que vostè ens demana? Fem una cosa. 
Sí, sí, les meravelles vol dir treure diners d’on no n’hi 
ha, i aleshores jo els demano que vostès, que són tan 
llestos i tan intel·ligents, vagin a buscar aquests diners, 
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perquè nosaltres no els sabem trobar, i ens diguin: 
«Miri, els diners estan aquí», i aleshores, una vega-
da els tinguem identificats, els posarem allà on vostès 
diuen.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
l’existència d’un pla alternatiu per a l’endemà 
del 9 de novembre (tram. 317-00201/10)

I la formula l’excel·lentíssima senyora Alícia Sánchez-
Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, 
pot explicar en aquesta cambra quin és el pla B que 
té el Govern de Catalunya per al dia després del 9 de 
novembre, és a dir, per al 10-N? O és que vostè ja ha 
decidit finalment dialogar formalment amb el presi-
dent del Govern d’Espanya i treure tots els catalans 
d’aquest carreró sense sortida?

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Cama-
cho, no hi ha pla B.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’excel·lentíssima senyo-
ra Alícia Sánchez-Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Senyor president, que poc li duren les paraules. Li aca-
ba de contestar al senyor Herrera que vostè està per-
fectament coordinat amb el conseller de Presidència. 
«El Govern ho té tot previst, té pla B; el que passa, 
que no donarem pistes a l’adversari.» Coi, és d’èxit, ai-
xò d’aquest Govern, eh? (Aplaudiments.) És d’èxit, això 
d’a quest Govern.

Miri, senyor Mas, vostè sap perfectament que el seu 
Govern té un pla B, sap perfectament que aquí a Ca-
talunya no hi haurà un referèndum il·legal; sap perfec-
tament que sol·licitarà la impugnació i la suspensió au-
tomàtica del seu decret de convocatòria i de la Llei de 
consultes, malgrat el teatre i la litúrgia que vostès li 
vulguin posar. Sap perfectament que vostè no avança-
rà el pas endavant. Ho té previst, perquè és que el se-
nyor Junqueras també va parlant més o menys d’això, 
i la senyora Forcadell també ho diu, escolti’m: «Si el 
Parlament acorda una altra cosa...» Què tindrem? La 
fotografia de tots, tots plegats, el dia després que hi ha-

gi la suspensió de la convocatòria per dir: «Aquest Go-
vern que no ens deixa decidir, nosaltres actuarem con-
juntament»? És clar, vostè no pot avançar les eleccions 
abans d’any, perquè, escolti’m, es queda amb vint di-
putats, o vint-i-nou o trenta. Això si va amb Unió; ja 
veuríem si van separats.

Però, escolti’m, senyor Mas, vostè creu que el Parla-
ment de Catalunya i el poble de Catalunya ha de patir 
la seva incertesa, la seva preocupació, tant els que no 
volem aquest referèndum il·legal, perquè no es pot fer, 
com els que tenen l’expectativa de fer-ho, amb la frus-
tració que vostès generaran? Posin-se d’acord i deixin 
de fer el ridícul com ho han fet ara, perquè és clar, o 
n’hi ha o no n’hi ha; o menteix el president del Govern 
o menteix el conseller de Presidència. Jo li recomano 
una altra cosa molt més seriosa: preocupi’s del país, 
dels problemes reals; parli i demani formalment, avui, 
en sortir d’aquí, al president del Govern d’Espanya 
una reunió formal per dialogar en el marc de la llei, i 
deixin-se vostès del numeret, com va fer ahir el senyor 
Duran Lleida, dient que vostè l’havia demanat i mati-
sant després el Govern. Semblen un govern de rectifi-
cacions permanents. La rectificació final serà que vos-
tès acabaran com va acabar el pla Ibarretxe, i és que 
va fracassar, hauran de rectificar i hauran de governar 
per a tots, per a la convivència i per al que vol la majo-
ria del poble de Catalunya.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-
Camacho, em preocupa que vostè estigui tan poc in-
formada. Veig que no té canals de comunicació amb 
Madrid, com tenia potser abans; en aquest moment els 
deu haver perdut una mica, perquè si els conservés, 
aquests canals de comunicació, i estigués al dia, ales-
hores sabria que aquesta trobada ja està demanada. 
Veu? I no ho sap, vostè. No ho sap. Encara que sigui 
del PP i el Govern també sigui del PP, vostè això no ho 
sap. Està demanada. Ahir hi va haver el comentari al 
Congrés dels diputats. Si vostè hagués estat més atenta 
a aquesta conversa que hi va haver al Congrés dels di-
putats, doncs, ho sabria. Està demanada. Una altra cosa 
és que si vostè a una persona li diu: «Escolti’m, jo estic 
a la seva disposició perquè ens vegem quan vostè vul-
gui», i aquesta persona, doncs, no li respon, vostè pot  
tenir la impressió que no el volen veure, i això és exac-
tament la impressió que jo puc tenir. Ara, l’hi torno 
a dir, senyora Sánchez-Camacho: si després d’haver 
fet les peticions, les reflexions, etcètera, realment hi 
ha ganes que ens vegem, doncs, miri, jo estic total-
ment a disposició, com he dit sempre. A mi només cal 
que em convoquin. Ja m’agradaria poder convocar el 
president del Govern espanyol, ja faria molt temps que 
l’hauria... Però no vindria –no vindria–, sap?
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I després, una altra cosa. Això que vostè va insinuant 
de què passarà, què passarà, doncs, miri, passarà una 
cosa, que és que quan aquest Govern convoqui la con-
sulta, hem d’esperar que el Govern espanyol, com que 
serà una llei catalana, no interfereixi. Ja se li va de-
manar autorització al Govern espanyol per fer un re-
ferèndum. Ja es va anar allà, al Parlament espanyol, a 
demanar l’autorització. Es va dir: «Escolti’m, ens vol-
drien traspassar la competència per fer aquest referèn-
dum?» I ens van dir: «No, de cap manera.» Bé, molt 
bé, és legítim. Aleshores, nosaltres diem: «Escolti’m, 
si vostès no ens ho volen autoritzar, doncs, nosaltres 
no farem un referèndum, farem una consulta d’acord 
amb una llei del Parlament.» Què esperem del Govern 
espanyol? Doncs, que no s’hi fiquin, que ens deixin 
fer, que deixin saber –fixi’s, eh?–, que deixin conèixer 
l’opinió, l’opinió del poble de Catalunya sobre el seu 
futur com a país, com a societat i com a nació. Tornem 
a repetir-ho? Poder conèixer l’opinió. I vostès diuen: 
«No, l’opinió no. No volem saber què pensen, vostès.» 
Fantàstic, bravo.

(Aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el 
pressupost per a dur a terme l’estratègia 
industrial per a Catalunya (tram. 317-00200/10)

I la formula l’il·lustre senyor Maurici Lucena, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Bon dia, president Mas, en la seva 
etapa com a president...

La presidenta

Un moment, senyor, Lucena, si no li importa esperi 
un moment, a veure si hi ha silenci. (Pausa.) D’acord.

Maurici Lucena i Betriu

Sí, deia que en la seva etapa com a president, senyor 
Mas, vostè ha reduït en més d’un 25 per cent el pressu-
post de la Generalitat de Catalunya dedicat a la recer-
ca, al desenvolupament i a la innovació, el Programa 
57. Concretament, el seu Govern, business friendly, ha 
retallat els pressupostos dedicats a innovació, és a dir, 
dirigits a les empreses, Programa 574, un imponent 90 
per cent. El passat divendres 4 de juliol vostè va pre-
sentar la nova estratègia industrial per a Catalunya. Un 
dels seus objectius és aconseguir que Catalunya asso-
leixi el 25 per cent d’activitat industrial amb relació 
al PIB. Li desitjo més sort que en el compliment de la 
promesa de reduir l’atur a la meitat de la primera le-
gislatura.

La meva pregunta és la següent: quin pressupost pú-
blic addicional té previst dedicar el Govern a la nova 
estratègia industrial que vostè va presentar?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Lucena, no hem 
retallat només aquest programa que vostè ha dit. S’ha 
hagut de retallar tot. Suposo que vostè ho sap, això, 
no? O no se n’ha assabentat, tampoc, que s’ha hagut 
de retallar tot? Sap per què? Li ho donaré a la segona 
part de la resposta.

Ara, dit això, política industrial? Doncs, miri, a curt 
termini, no hi haurà més recursos. Hi hauran els que 
hi ha, perquè ara el gran objectiu que podem arribar 
a tenir a nivell pressupostari, i vostè ho sap perfec-
tament, és intentar no haver de fer nous ajustos i no-
ves retallades. Per tant, estabilitzar la despesa pública 
de la Generalitat, que vol dir estabilitzar la majoria de 
programes, i esperar que les coses canviïn, que estan 
canviant a millor, i que l’operació política del país sur-
ti com ha de sortir, perquè aquest país, que genera els 
recursos per invertir en això que vostè diu i en moltes 
més coses, els pugui arribar a tenir a les seves mans, 
cosa que, desgraciadament, ara no té.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’il·lustre senyor Maurici 
Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. La pregunta, aleshores, és per què 
va vostè organitzar aquest grandiloqüent acte del pas-
sat divendres, perquè jo estic d’acord amb vostè que té 
pocs recursos. Jo també li dic que jo els prioritzaria 
d’una altra manera, però això ja és cosa de cadascú. La 
depriment realitat, president Mas, és que, a banda dels 
fons públics procedents de la Unió Europea, la seva 
estratègia industrial no contempla compromisos pres-
supostaris concrets del Govern, i vostè i jo sabem, se-
gur, que aquest document, «La Catalunya industrial», 
que he llegit amb molta atenció, és una apegalosa i 
grandiloqüent operació cosmètica que, en realitat, el 
que fa és descriure el que la Generalitat de Catalunya 
ha de fer en qualsevol cas per obligació de la Unió Eu-
ropea, que és dissenyar una estratègia prioritzant sec-
tors, coneguda com a RIS3, perquè sense aquesta es-
tratègia no obtindrà els fons europeus. I és aquesta la  
raó per la qual obtindran vostès els fons europeus, pe-
rò ho presenten com si aquí vostès haguessin d’afe-
gir nous fons dels quals no disposen. Per cert, vagin 
amb compte, perquè vostès tenen una concepció tan 
generosa de la indústria, i segur que el conseller Mas-
Colell estarà d’acord amb mi, que consideren com a 
indústria, és a dir, com a activitat manufacturera, acti-
vitats pures d’agricultura, ramaderia, restauració i tu-
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risme. Em puc imaginar el fart de riure que es faran a 
Brussel·les quan llegeixin aquesta descripció.

En resum, el Grup Socialista esperava d’un govern 
com el seu, després de tres anys i mig de govern, que 
presentés una política industrial i una estratègia indus-
trial realment sòlida: programàticament, pressupostà-
riament i, sobretot, creïble. I li afegiré una cosa per 
acabar, president Mas: molts dels assistents, dels em-
presaris assistents a l’acte del passat divendres, pensa-
ven exactament el mateix que jo li acabo d’expressar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Bé. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Lucena, in-
sisteixo en el mateix. No sé si a vostè no li va agra-
dar que aquest acte tingués un ressò molt gran. Potser  
va quedar incòmode per això, no? I efectivament, el va 
tenir, va tenir un gran ressò. Hi va haver molta gent, 
va tenir una gran repercussió pública, i això vol dir 
que el tema interessa. Suposo que vostè també com-
parteix que un govern no només fa política amb els re-
cursos; també deu fer política amb les idees, no? Deu 
fer política amb les estratègies: deu fer política amb 
la negociació; deu fer política intentant influir sobre 
aquells que tenen recursos perquè es transfereixin cap 
a Catalunya. Això també deu ser feina d’un govern, 
no? Un govern, senyor Lucena, no és només una ofici-
na de comptabilitat, com vostè ens l’acaba de presen-
tar ara en aquest moment.

I si es té una estratègia industrial en el país s’ha d’ex-
plicitar. I si aquesta estratègia es pot compartir amb 
els agents econòmics i socials s’ha de compartir. I si 
aquesta estratègia, a més a més, dóna un missatge po-
tent de cara a «hem d’invertir tots», no només des de 
l’àmbit públic, sinó també des de l’àmbit privat, en el 
que són els sectors industrials també, si aquest missat-
ge és: en lloc de posar tants diners en el sector immo-
biliari, com hem fet durant molts anys, també a nivell 
privat, ara els posem més a les indústries, aniria mala-
ment? Perquè de recursos n’hi han, en el país, encara 
que no siguin tots públics. Tot això no ho ha de fer, un 
govern?

I, finalment, no hi haurà més diners a Europa, com 
vostè diu, per a aquells territoris, com Catalunya, que 
tenen una estratègia industrial d’innovació i de re-
cerca? Doncs, la nostra obligació és anar a obtenir 
aquests recursos, perquè aquí sí que n’hi haurà més, 
segurament fins a un 44 per cent més dels que hi ha-
vien en èpoques anteriors.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveni-
ments polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
cooperació econòmica amb el País 
Valencià amb relació a interessos 
comuns (tram. 317-00199/10)

I la formula la il·lustre senyora Marta Rovira, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Marta Rovira i Vergés

Gràcies, presidenta. Avui, abans de començar la pre-
gunta, i aprofitant que som 10 de juliol, doncs, volem 
recordar que fa quatre anys hi havia una gran mani-
festació a Barcelona que evidenciava una gran tensió i, 
sobretot, una frustració política de molts catalans, da-
vant d’una clara liquidació de l’Estatut. I amb aquest 
recordatori, president, volem compartir amb vostè una 
notícia de què també hem tingut coneixement aquesta 
setmana a través dels mitjans de comunicació, que un 
grup d’empresaris del País Valencià reclamen una po-
lítica de cooperació econòmica amb Catalunya. Con-
cretament han elaborat un document en què hi ha uns 
punts que, sobretot, posen molt èmfasi a denunciar la 
manca d’inversions en infraestructures i el dèficit fis-
cal, com, evidentment, uns factors, uns elements que 
tenen un impacte negatiu en la productivitat i en la 
competitivitat de l’economia del País Valencià. I, evi-
dentment, també reclamen una cosa que des d’aquí 
hem reclamat insistentment, com és el Corredor Me-
diterrani, com una eina logística clarament indispen-
sable per al gran pol logístic que podríem esdevenir en 
tot l’eix mediterrani, una eina que evidentment genera 
un consens molt més enllà de Catalunya i el País Va-
lencià, perquè el consens arriba a Múrcia, a Granada, 
a Màlaga, a Almería, etcètera, i suposo que tot això 
es deu a algun anunci de, per exemple, alguna compa-
nyia prou important com Ford, que ha anunciat que, si 
no es realitzen passes importants, inversions contun-
dents en el Corredor del Mediterrani, es planteja aban-
donar el País Valencià.

Podríem afirmar que tots aquests punts que conté 
aquest document dels empresaris valencians també in-
teressa els empresaris catalans, perquè, en definitiva, 
el País Valencià a Catalunya, Catalunya al País Va-
lencià, és un territori que comparteix molts elements 
en comú, però també és un territori econòmicament 
integrat, perquè té el mateix perfil de petites i mitjanes 
empreses, perquè té un teixit industrial molt semblant 
i, sobretot, pel tràfic comercial entre el País Valencià 
i Catalunya, que a nivell d’exportacions del País Va-
lencià a Catalunya és al voltant d’uns 5.000 milions, i 
de Catalunya al País Valencià, al voltant d’uns 4.200 
milions.

Què fan els països, els territoris econòmicament in-
tegrats, arreu del món? Cooperar econòmicament. És 
per això que ens preguntem, president, què farà el Go-
vern de la Generalitat per tal de cooperar, com coo-
perarà econòmicament amb el País Valencià per tal  
de compartir aquests interessos que resulten clara-
ment comuns.

Gràcies.
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La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Rovira, efectiva-
ment, aquest és un tema central, de cooperació entre 
territoris veïns, que a més a més comparteixen molts 
trets en comú, sense que siguin exactament el ma-
teix; cadascú té la seva personalitat, no? El tema cen-
tral l’ha tret vostè: hi ha hagut una cooperació a fons, 
aquests darrers anys, entre diferents territoris de la pe-
nínsula Ibèrica –notablement Catalunya i el País Va-
lencià, però també d’altres–, per intentar, doncs, que 
el Corredor ferroviari del Mediterrani tirés endavant. 
I això val a dir que ha acabat bé, almenys des d’un 
punt de vista de la visió europea. De fet, podem dir-
ho fins i tot diferent: Europa ens ha ajudat que aquest 
corredor ferroviari sortís bé, perquè si arribem a de-
pendre de les autoritats centrals de l’Estat espanyol, 
probablement el corredor s’hauria fet per un altre lloc, 
però no pel Mediterrani. Això és tal com estava plani-
ficat des de feia molt temps, per escrit, i a Brussel·les 
ho sabien. Però a Brussel·les tenen més sentit comú, 
i van dir: «Si l’exportació espanyola està fonamental-
ment en el Mediterrani i si el trànsit amb la penínsu-
la Ibèrica passa fonamentalment pel Mediterrani, per-
què allà hi han les indústries –i no només la Ford sinó 
moltes d’altres, i no només tan grans com la Ford, o 
com la SEAT, o com la Nissan, sinó també moltes pe-
tites i mitjanes empreses–, doncs, hem de fer passar 
les infraestructures per allà.» I això és el que s’ha fet 
conjuntament.

I jo celebro que hi hagi hagut aquesta col·laboració ins-
titucional durant molts anys. Jo mateix l’he comparti-
da, aquests darrers tres o quatre anys, amb els presi-
dents de València, de les Balears, de Múrcia. I hem 
defensat conjuntament aquesta gran infraestructura a 
nivell europeu, i ens n’hem sortit.

Ara només falta una cosa: que els calendaris que estan 
fixats per fer aquest Corredor ferroviari del Mediterra-
ni –que ara sí que ja depenen del Govern central, una 
vegada s’ha, diguem-ne, imposat a Europa– es com-
pleixin. Per exemple, per a la connexió entre el Port 
de Tarragona i Castellbisbal, fa un any que les obres 
estan adjudicades, i encara no han començat. I per al 
port de Barcelona ja en parlarem un altre dia, perquè 
necessita una mica més de vuit o deu segons expli-
car-los a vots vostès què estaven a punt de fer i, afortu-
nadament, finalment no faran des del Govern central, 
protegint els interessos, en aquest cas, dels ports ren-
dibles que donen servei a la indústria i als territoris.

La presidenta

La darrera pregunta és sobre els darrers esdeveni-
ments polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el 
suport a la indústria (tram. 317-00203/10)

I la formula l’il·lustre senyor Jordi Turull, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Jordi Turull i Negre

Sí; moltes gràcies, presidenta. Molt honorable pre-
sident, ho hem dit mil i una vegades, que una de les 
nostres grans prioritats, tant com la que més, és la re-
cuperació econòmica del nostre país i, en definitiva, 
que la gent tingui i pugui trobar feina. Per això al llarg 
d’aquesta legislatura hem anat preguntant i sobretot..., 
també preguntant, però posant en valor tots aquells 
potencials i aquelles iniciatives que poden ajudar en 
aquesta línia. I també hem dit moltes vegades que, se-
gons com es facin les coses, d’una crisi se’n pot sortir 
més enfortit que no pas com s’hi entra. I no serà pas 
des del derrotisme, des de criticar-ho tot, des de vo-
ler-ho enfonsar tot, que ens en sortirem.

En aquest sortir-nos-en enfortits, en aquest assolir un 
model econòmic que el seu creixement pugui ser esta-
ble i sostenible en el temps, davant d’un món tan can-
viant i competitiu, no hi ha dubte que el que hi pot 
ajudar molt és tenir una economia amb una forta base 
industrial. No cal dir que la crisi econòmica d’aquests 
anys ha tingut uns efectes molt profunds sobre la in-
dústria del nostre país. Això s’ha vist reflectit en la 
disminució del seu pes en el nostre PIB, així com en 
la desaparició de moltes indústries que no han pogut 
resistir els efectes devastadors de la crisi. No obstant 
això, la base industrial de Catalunya segueix sent molt 
sòlida i molt potent, i també en aquest àmbit, des de 
fa un cert temps, ja un temps important, doncs, obser-
vem un degoteig constant de dades positives que con-
viden a l’esperança.

Això no és pas fruit de l’atzar o de la casualitat, si-
nó que és fruit, en primer lloc, de l’esforç i el risc de 
molts i molts empresaris del país i de la seva capaci-
tat d’adaptació als nous temps i les noves exigències. 
I també és fruit, doncs, d’aquesta feina silent i constant 
per intentar, malgrat la limitació de recursos, d’instru-
ments legislatius, etcètera, de posar les condicions fa-
vorables perquè els efectes profunds de la crisi fossin 
menors, el seu impacte en la indústria, però també per 
ajudar a potenciar aquest sector tan estratègic.

Nosaltres també ens volem referir, però d’una manera 
més positiva del que s’ha fet en l’altra ocasió, doncs, a 
l’acte d’aquest divendres davant de més de 2.500 em-
presaris i representants de la indústria del nostre país, 
on el Govern va presentar la nova estratègia de crei-
xement en el seu conjunt i on situa la indústria de Ca-
talunya com a motor de l’activitat econòmica i de la 
creació d’ocupació.

És per tot això, president, que nosaltres avui en seu 
parlamentària li volem preguntar quins són el capteni-
ment i els eixos principals del seu Govern pel que fa al 
suport a la indústria del nostre país.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, en la línia 
del que comentava el senyor Lucena, doncs, efectiva-
ment, el nostre Govern vol donar un missatge clar al 
conjunt del país, en aquest moment en què sembla que 
s’albira la reactivació econòmica. I, en un moment en 
què hi pot haver reactivació econòmica a Catalunya, 
l’obligació del Govern és recordar que un país que té 
base industrial, encara avui, relativament important, 
no pot abandonar aquesta base industrial, sinó que 
l’ha de reforçar.

I això es fa de moltes maneres: es fa amb el Corredor 
ferroviari del Mediterrani; es fa havent recuperat el li-
deratge firal a nivell del sud d’Europa. Vostès recor-
den l’època en què aquí hi havia por i temors perquè a 
Madrid havien passat per davant des del punt de vista 
del lideratge firal? Doncs, ara resulta que és al revés, 
ara torna ser aquí el lideratge firal. I això està al servei 
de la indústria i de la indústria exportadora.

Tota l’estratègia que passa per captar fons europeus, 
en un moment en què n’hi haurà més..., perquè Eu-
ropa també s’ha adonat d’una cosa: s’ha adonat que 
ara és el moment d’invertir més recursos de procedèn-
cia..., diguem-ne, de finalitat innovadora i tecnològi-
ca en aquelles regions europees que tenen potencial 
de creixement. I nosaltres som una d’aquestes regions 
europees que té potencial de creixement, també en 
l’àmbit de la indústria. Tot això és el que tenim iden-
tificat.

Com vam identificar fa un temps enrere –i no s’havia 
fet a Catalunya– que la formació professional dual era 
un gran tema que ens ha de portar a assimilar-nos al 
que són les economies més avançades de la Unió Eu-
ropea, també de base industrial. N’havíem parlat molt, 
però no s’havia fet mai. L’altre dia vaig tenir el goig 
d’anar a un acte, que va ser el lliurament dels diplo-
mes de la primera promoció que es feia a Catalunya de 
formació professional dual, amb cinc-cents alumnes 
i escaig. Però aquest any que ve, aquest curs que ve, 
el 2014-2015, en començaran 3.500, set vegades més. 
I cada vegada s’afegeixen més empreses a aquesta di-
nàmica de la formació professional dual, que és final-
ment la que ens ha d’equiparar amb els bons estàn-
dards industrials dels països més avançats de la Unió 
Europea.

Tot això és una estratègia definida, encara que no hi 
hagi més recursos, és una estratègia definida al servei 
de la competitivitat, de la indústria del país, de la seva 
internacionalització, i deixeu-m’ho dir: el gran objec-
tiu és la recuperació de la feina. Tot això no només es 
fa per l’empresa; es fa per l’empresa en la mesura en 
què l’empresa és la que genera la feina, no? I les últi-
mes dades d’atur, des de fa dotze mesos consecutius, 
conviden, com a mínim, a veure les coses, de cara al 
futur, diferents de com les veiem aquests darrers anys.

La presidenta

Acabada la sessió de debat, passarem ara al següent 
punt de l’ordre del dia...

La vicepresidenta primera

...que és el debat i votació sobre la validació del De-
cret llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació de la 
Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Decret llei
2/2014, del 10 de juny, de modificació 
de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(tram. 203-00012/10)

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

(Remor de veus. Pausa.)

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

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu-
nya, senyores i senyors diputats, em correspon interve-
nir, en nom del Govern, per presentar les raons per les 
quals ha estat adoptat el Decret llei 2/2014, de 10 de 
juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Voldria enfocar 
la presentació d’aquest decret llei en dues vessants que 
són complementàries: una, referida a la necessitat de 
consolidació fiscal de les finances de la Generalitat, 
d’acord amb els objectius aprovats amb la Llei 1/2014, 
de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014; l’altra, sobre la millora del mo-
del de sanejament d’aigües residuals a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, basat en la coresponsabilitat de 
les administracions competents en el cicle de l’aigua.

El decret llei que va aprovar el Govern el passat 10 de 
juny possibilita la signatura d’un conveni que preveu 
una aportació a la Generalitat i la cessió d’un percen-
tatge del cànon de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aquest nou model de proximitat permetrà 
que l’Agència Catalana de l’Aigua, l’ACA, en mantin-
gui la planificació i el control, mentre que es descen-
tralitzarà la gestió del sanejament a l’Administració 
local. El pacte entre la Generalitat i l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona també permetrà avançar al 2015, 
tres anys abans del que s’havia previst, el Pla d’inver-
sions de l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, valorat 
en 600 milions d’euros, sense un increment del cànon 
de l’aigua. A més, possibilitarà reduir l’endeutament de  
l’Agència Catalana de l’Aigua.

En primer lloc, doncs, cal recordar que els pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 es van 
elaborar amb l’objectiu de dèficit autoritzat de l’1 per 
cent del PIB. Per assolir aquest objectiu i garantir la 
sostenibilitat financera és imprescindible que els in-
gressos pressupostaris es realitzin i computin en l’exe-
cució del pressupost de la Generalitat de 2014. Aquest 
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nou model permetrà obtenir uns ingressos extraordi-
naris, amb els quals podrà reduir part del seu dèficit i 
contribuir a fer front al pagament de capítols de des-
pesa pressupostària amb una forta incidència social, 
com són els de caràcter sanitari, social o els lligats a 
la funció pública, i així evitar prendre noves mesures 
pressupostàries de caràcter restrictiu, amb els efectes 
negatius que comportarien.

D’altra banda, l’elevat volum d’inversions dissenyades 
a l’ACA fa anys sense anar acompanyades dels recur-
sos corresponents han generat un elevat endeutament 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. A finals del 2010, 
l’endeutament va assolir gairebé els 1.400 milions 
d’euros i a finals de 2013, l’endeutament pendent era 
al voltant dels 1.000 milions d’euros. La situació ha 
millorat, però 1.000 milions continuen sent 1.000 mi-
lions.

El 40 per cent del pressupost de l’Agència Catalana 
de l’Aigua per al 2014 es destinarà al retorn de l’en-
deutament, el 40 per cent, mentre que prop d’un 38 
per cent servirà per cobrir els costos d’explotació en el 
sanejament. Faig constar que aquesta situació és com-
pletament anormal –no normal, anormal–, es destinen 
més recursos al servei del deute que a explotar les de-
puradores.

Finalment, prop del 22 per cent es destinarà aquest 
any a fer front a la resta d’activitat que desenvolupa 
l’agència.

Vull posar èmfasi en aquesta anormalitat d’estar de-
dicant el 40 per cent dels recursos a atendre el deute 
passat. I això després de millorar la situació.

Per tant, el retorn de l’endeutament efectuat per 
l’ACA en els anys 2014 a 2017 no permet destinar 
recursos a noves inversions fins al 2018, sabent que 
s’han d’executar algunes actuacions amb caràcter im-
mediat per al compliment de la normativa europea. 
Això vol dir que tenim un problema.

El model actual de sanejament té, a més, una altra dis-
funció: les administracions locals, segons la Llei de 
règim local, són les competents en matèria de sane-
jament, però la realitat és que actualment és la Gene-
ralitat qui assumeix aquests costos íntegrament. I és 
aquí on voldria introduir el segon punt, que ja he es-
mentat al començament, sobre el nou model de sane-
jament d’aigües residuals a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Les modificacions legislatives que preveu aquest de-
cret llei permetrà que es puguin iniciar les actuaci-
ons necessàries que hauran de conduir a una reduc-
ció de l’endeutament de l’Agència Catalana de l’Aigua 
i afrontar noves inversions, tant en l’àmbit metropolità 
com –i vull posar èmfasi en això– a la resta de Catalu-
nya, en la mesura que l’ACA tindrà espai per fer coses.

Com els deia, es preveu que la Generalitat cedeixi un 
percentatge del cànon de l’aigua a l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona durant un període màxim de tren-
ta anys per al manteniment i operació dels sistemes 
de sanejament. Els beneficis que comportarà aquesta 
operació per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona se-
ran els següents: primer, podrà exercir les seves com-

petències de forma autònoma, amb un règim prees-
tablert per a un màxim de trenta anys. No serà una 
negociació cada any. Segon, tindrà un marc de funcio-
nament estable i no haurà de dependre de les atribu-
cions de fons que s’assignin anualment, com els aca-
bo de dir. Tercer, podrà afrontar les noves necessitats 
d’inversió que derivin del creixement dels municipis 
en disposar dels recursos corresponents de forma au-
tònoma.

Aquest nou model suposa una optimització i millora 
del model de sanejament d’aigües residuals que hi ha-
via fins al moment, i s’obre una via de treball més pro-
pera al món local. En aquest sentit, les millores més 
destacables són: primer, el reforçament de les com-
petències de les administracions locals, ja que se’ls 
proporcionen els recursos d’una manera preestablerta 
perquè puguin exercir les seves competències de for-
ma autònoma.

Segon, la participació de les diferents administracions 
dels recursos del cànon de l’aigua i, per tant, cores-
ponsabilitat en la seva adequada assignació.

Tercer, i finalment, els costos de sanejament només 
evolucionaran en funció de la posada en servei de no-
ves infraestructures i dels costos associats.

A nivell pràctic, els beneficis seran que, primer, la ciu-
tadania no veurà incrementat el cànon de l’aigua; se-
gon, l’ACA seguirà sent l’única responsable del cànon 
de l’aigua a tot Catalunya; tercer, les competències en 
matèria de sanejament es mantindran com fins ara; 
quart, i la titularitat de les infraestructures de sane-
jament, depuradores i col·lectors, seguirà sent pública.

La modificació de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de cre-
ació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant 
el decret llei que avui els presento, preveu la subscrip-
ció d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest conveni es-
tablirà, d’una banda, l’impost que percebrà l’ACA com 
a compensació de les inversions realitzades en matè-
ria de sanejament a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
I, per una altra banda, establirà la part del cànon que 
rebrà l’Àrea Metropolitana de Barcelona per fer front a 
les despeses d’explotació, de reposició i d’inversió dels 
diferents sistemes de sanejament.

Per tot l’exposat, sotmeto a la validació d’aquesta cam-
bra el Decret llei 2/2014, de 10 de juny, de modificació 
de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició dels grups parlamentaris i, en pri-
mer lloc, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, té la paraula el diputat Marc San-
glas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, la 
reflexió o el plantejament que ha fet el conseller Mas-
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Colell és un plantejament excessivament economicis-
ta, des del nostre punt de vista, tot i que és evident que 
del que es tracta és de complir els objectius establerts i 
marcats en el pressupost.

Nosaltres també volem posar sobre la taula el debat i 
el reflex de la importància també del que estem trac-
tant: estem tractant tot un conjunt de matèria, una ma-
tèria prou important, un dret bàsic com és l’accés als 
subministraments bàsics. I, per tant, per nosaltres, 
és un tema especialment sensible. Ens sembla, des 
d’aquest punt de vista, doncs, que val la pena que tam-
bé en el debat que en fem esment i fem aquesta refle-
xió, que, per nosaltres, és important.

Deixi’m fer abans d’entrar en el contingut propi del 
text..., el fet que es tracti o es porti a convalidació com 
a decret llei un text que per nosaltres sempre és més 
agraït, sempre és més favorable el fet que es pugui tra-
mitar com a projectes de llei, atès que permet un debat 
molt més acurat, molt més adient, on es poden ajustar 
les posicions, on, a través d’un conjunt de debat i d’es-
menes, permet afinar molt més els textos. Entenem, 
doncs, però, quina és la urgència del tema, s’explica 
en la mateixa exposició de motius del decret llei. I, per 
tant, doncs, entenem que aquesta ara és la via a utilit-
zar per aconseguir la finalitat que se’n treu i s’escriu 
en la mateixa exposició de motius i en tota la tramita-
ció del projecte de llei.

Entenem que..., i hi ha hagut un seguit de grups que 
han portat el decret llei al Consell de Garanties Esta-
tutàries, que l’ha avalat, ha avalat aquest decret llei en 
molts dels seus àmbits, tant en l’àmbit formal, garan-
tint i justificant la seva urgència, tant en l’àmbit mate-
rial, com per la raó de la matèria. I que, per tant, és el 
que corresponia i que, per tant, es manifestava que era 
ajustat a la legalitat vigent.

Entenem que aquest decret llei el que pretén i busca, 
i d’acord amb el pacte de governabilitat que Esquer-
ra manté amb Convergència i Unió i fruit de l’acord 
del pacte dels pressupostos, una previsió d’ingressos 
que el Govern intenta fer efectiva, d’aquesta banda, 
a través, diguem-ne, de posar en valor infraestructu-
res de sanejament que estan a la seva disposició. Des 
d’aquest punt de vista, ens sembla que pot ser una bo-
na manera, sobretot si es manté la qualitat del servei. 
I aquest, hi insisteixo, com deia al principi, és l’altre 
debat que ha de planar també en aquest debat, i que, 
per tant, per nosaltres és important que també es tin-
gui posat l’horitzó en aquest punt de vista. Al final, les 
administracions públiques hem de tenir la finalitat de 
dedicar i destinar els millors serveis als ciutadans.

Per tant, des d’aquest punt de vista, que aquests di-
ners, aquests recursos s’adjudiquin a liquidar i a anu-
lar la càrrega financera que en aquests moments té 
l’ACA, com apuntava bé el conseller, no és massa 
normal que hi hagi un organisme que el seu màxim 
percentatge sigui de càrrega financera i que, per tant, 
diguem-ne, involucri o impedeixi que en aquests mo-
ments la inversió de l’agència en les seves pròpies fi-
nalitats estigui molt limitada. I, per tant, des d’aquest 
punt de vista, ens sembla que tot allò tendent a liqui-
dar el deute de l’ACA ens sembla positiu, positiu per-

què això permetrà, com vostè apuntava també, la ca-
pacitat de generar, la capacitat, diguem-ne, d’avançar 
aquesta inversió, inversió en sanejament que, per des-
gràcia, en aquests moments ha portat en molts casos, a 
molts alcaldes i alcaldesses davant dels jutjats, bàsica-
ment, per la no..., o per delictes ambientals pel fet que 
des de l’agència no s’hagin dut a terme un seguit d’in-
versions en matèria de sanejament.

Per tant, des d’aquest punt de vista, el fet que, a par-
tir del 2015, com avançava el conseller, es pugui fer 
aquesta inversió, ens sembla positiu.

Planteja..., i també ens ho deia el conseller: estem 
davant d’un canvi de model; un canvi de model que 
el podem estudiar. En tot cas, si és fruit del consens 
amb les administracions locals, i aquest, en defini-
tiva, és un dels elements que també ens interessa, 
aquest consens previ amb les administracions locals, 
ens sembla interessant, estudiem-lo. Estudiem-lo 
sempre que quedi clar quines són les funcions de 
l’agència i que l’agència tindrà un seguit de..., que es 
mantindrà com a administració hidràulica i que, per  
tant, podrà seguir fent les seves operacions, en tot 
cas, i buscant aquelles fórmules de col·laboració amb 
les administracions locals.

Ens sembla també que..., i deixi’m dir que aquí ens 
genera una certa preocupació, o no sé si és «preocupa-
ció» la paraula, potser no seria adient, però, en tot cas, 
el fet que..., com bé vostè explicava, el fet que es tras-
lladi, diguem-ne, al final o el que hàgim de determi-
nar finalment què passa amb aquest decret llei a través 
d’un conveni, ens genera alguns certs dubtes, sobretot 
perquè hi ha un element que a vostè no se li escapa 
i que ens sembla que és el debat que en aquests mo-
ments genera en tota l’opinió pública, que és aquest 
percentatge de cessió del cànon de l’aigua que es farà 
des de l’ACA cap a l’àrea metropolitana. I en aquest..., 
i aquesta és la preocupació que manifesta aquest grup: 
és el fet que això no impedeixi inversions per part de 
l’ACA en un futur, que no lligui de peus i mans el fu-
tur de l’ACA i les inversions que s’haurien de fer ter-
ritorialitzades. Ens sembla que el mecanisme que ha 
funcionat fins ara, amb aquesta visió global que tenia 
l’ACA, que ha tingut l’ACA, sobre el país, ens permet, 
diguem-ne..., ha funcionat, i, per tant, aquest ens sem-
bla que hauria de seguir sent el mecanisme. Si a través 
d’un excessiu percentatge d’atribució del cànon limi-
tem aquesta acció de l’ACA, ens sembla que faríem un 
flac favor al país i, per tant, des d’aquest punt de vista, 
també als seus ciutadans.

Hi donem suport, també, perquè hi ha un element cab-
dal que a nosaltres ens preocupava des d’un bon prin-
cipi, i en alguns plantejaments que havia fet anterior-
ment el Govern no ho vèiem amb bons ulls: era el fet 
–i és el que es manté en aquest cas amb aquesta mo-
dificació a través del decret llei– del manteniment de 
la titularitat pública de les instal·lacions. I per nosal-
tres aquest sí que és un element determinant. En al-
guns moments –i també en la mateixa memòria s’ex-
plica–, el Govern havia plantejat alguna altra sortida, 
alguna altra variant. Doncs, per nosaltres el que és im-
portant i és un element determinant és que aquestes 
instal·lacions es mantinguin dintre de l’àmbit de la ti-
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tularitat pública, perquè això garantirà que d’una ma-
nera o altra hi hagi un control públic sobre la gestió 
de totes aquestes instal·lacions i de totes aquestes in-
fraestructures. Entenem que facilita també aquest ele-
ment, aquesta cohesió, aquest trasllat de competències 
cap al món local, una aproximació que facilitarà tam-
bé una gestió integral de l’aigua en baixa i sanejament 
per part de l’àrea metropolitana, en l’entorn de l’àrea 
metropolitana.

I un element que també ens preocupava i que el con-
seller en la seva intervenció també ens ha manifestat 
i ens ha tret els dubtes és el fet que aquest canvi le-
gislatiu no provoqués, no anés acompanyat d’un incre-
ment del cànon de l’aigua. Un cànon que s’ha vist in-
crementat els darrers anys, i, per tant, els ciutadans no 
podrien suportar ja, en el context actual de crisi, a més 
a més, una nova pujada d’aquest cànon de l’aigua. Per 
tant, des d’aquest punt de vista, el fet que se’ns garan-
teixi per part del conseller ens dóna la garantia que ai-
xò serà així, i, en tot cas, esperem que no es produeixi 
aquest canvi.

Un altre element –i en això sí que també en conver-
ses amb els comitès d’empresa i amb la direcció de 
l’ACA se’ns ha tret un dels dubtes que també se’ns ge-
nerava– era el fet de què passava amb la plantilla de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. En tot cas, se’ns garan-
teix que no hi haurà cap tipus de modificació en la 
mateixa plantilla i que, per tant, es garantiran els llocs 
de treball que estaven previstos.

Hi insistim, aquest és el debat que tenim sobre la tau-
la. Ens preocupa, hi insistim, i ho volem tornar a dir. 
Estarem amatents, des d’Esquerra Republicana, que 
aquest conveni, la perfecció del contracte, permeti un 
seguit de qüestions que l’ACA ha dut a terme fins ara, 
com són el control i la planificació de tot el cicle de 
l’aigua, que es mantingui tota la planificació hidrolò-
gica i que es puguin anar aplicant des de la mateixa 
agència catalana aquelles mesures per al compliment 
de la directiva de l’aigua.

Esperem i sí que ens agradaria que en un temps re-
lativament curt poguéssim anar sortint d’aquests 
dubtes que en aquests moments planen, dubtes, di-
guem-ne, de manca de concreció en aquests moments 
sobre aquest conveni que, en tot cas, esperem que vegi 
la llum ben aviat i, per tant, tot això, els motius pels 
quals Esquerra Republicana ha donat suport o donarà 
suport a aquesta convalidació es vegin també ratificats 
a través d’aquest conveni.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Socialista 
té la paraula el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta, conseller. Saludar, primer de tot, 
els membres del comitè de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua que ens acompanyen, també el seu director i altres 
entitats ambientals que veig a la part del públic.

Miri, d’entrada ja li anuncio que no donarem suport al 
decret llei que avui el Govern pretén convalidar. Mal-
grat que en l’arquitectura jurídica que intenta bastir, 
en algunes parts, podríem buscar vies d’acord –no en 
la seva totalitat, però sí en una part–, creiem que el 
que no es pot fer és improvisar, com fa avui el Govern 
amb aquest decret llei.

Sens perjudici de les competències que té l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, a la vista també de les actu-
als lleis de governs locals i la mateixa llei que regula 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les competències 
de sanejament, la depuració de les aigües residuals, 
corresponen als ens locals. Ho deia abans el diputat 
Marc Sanglas: ens trobem moltes vegades que hi han 
alcaldes i alcaldesses que, com que no tenen el siste-
ma de depuració fet, la Fiscalia de Medi Ambient el 
primer que fa és imputar-los a ells, no el conseller o 
el director de l’agència catalana. Però una cosa són les 
competències i una altra els recursos econòmics ne-
cessaris per a la prestació eficient dels sistemes de sa-
nejament.

Miri, l’any 2010, fer funcionar 389 depuradores en 
servei ens costava 196 milions d’euros. La previsió 
l’any 2014 per fer-ne funcionar 487 en servei, és a dir, 
98 més, 176 milions, és a dir, 20 milions menys. Ja 
veiem que això no va bé, no? I, si parlem de l’àmbit 
metropolità, el cost per a la prestació del servei pú-
blic de sanejament en alta, aquest any 2014, serà de 
53.400.000 euros, excloses les reposicions.

De fet, els darrers quatre anys, l’Agència Catalana de  
l’Aigua no s’ha fet càrrec en l’àmbit metropolità  
de tots els costos aplicats al sanejament. Ha hagut de 
ser l’àrea metropolitana que, dels seus recursos propis 
i externs en el cànon de l’aigua, ha hagut d’aportar re-
cursos. En concret, fins a l’any 2013, més de 8 milions 
d’euros.

Addicionalment a la manca de finançament dels ser-
veis públics, existeix també una marca d’inversions 
en reposició i millora de les instal·lacions metropoli-
tanes amb càrrec al cànon de l’aigua. Després de qua-
tre anys sense inversió, aquesta situació està posant en 
risc la qualitat de la prestació, així com la protecció 
del medi. Disminució de recursos per a les despeses 
d’explotació, manteniment i reposicions i de noves in-
versions associades al cànon de l’aigua és el tret de-
finidor d’aquests tres anys i mig d’aquest Govern de 
Convergència i Unió.

I aquesta no és una situació exclusiva de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. Les altres grans administra-
cions actuants a Catalunya en matèria de sanejament 
–el Consorci del Besòs, el Consorci de la Costa Bra-
va, la Mancomunitat del Bages, els consells comar-
cals d’Osona o del Maresme i la Garrotxa que ges-
tionen aquests sistemes– estan actualment reclamant 
també un canvi en el model de sanejament, atesa la 
insuficiència de les dotacions actuals.

Conseqüència: el Partit dels Socialistes de Catalunya 
és partidari que una part del cànon de l’aigua es trans-
fereixi als ens locals que gestionen el sistema de sa-
nejament. I això és evident que implica un canvi del 
model de gestió del sanejament a Catalunya. No ens 
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neguem a abordar aquest debat. Ara bé, des del nos-
tre punt de vista, això no es pot abordar exclusivament 
amb la convalidació d’un decret llei, que, a més a més, 
intueixo que la majoria parlamentària no el voldria 
tramitar com a projecte de llei.

Creiem que aquest debat no es pot abordar amb  
urgències. La majoria parlamentària, és a dir, Conver-
gència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, 
quan li convé, adorm el temps que faci falta els debats 
–en funció, evidentment, de la seva agenda política. 
Escolti, la Llei de consultes no referendàries n’és un 
exemple: ha estat dormint, allò, en els àmbits de po-
nència, de fa molt temps; ara s’ha desencallat.

Per tant, com que tots convindrem que s’obren molts 
interrogants sobre el model de cessió d’una part del 
cànon i sobre el model de gestió del sanejament, nos-
altres crèiem que això no es podia regular a través 
d’un decret llei.

Hi han moltes qüestions a debatre i a plantejar, no? 
Aquest model que es vol fer per a l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona es vol implantar a la resta de Ca-
talunya? Si és així, quina és la previsió d’implantació 
d’aquest nou model que el Govern vol fer? A nivell 
econòmic, polític i social, quins són els resultats del 
canvi i quins impactes tindria? Quin seria el paper 
de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al sane-
jament? Com i qui realitzarà les inversions en saneja-
ment, no només en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, sinó en el conjunt de Catalunya? Com pot 
això afectar l’actual plantilla de l’ACA? Quants treba-
lladors podran veure modificades les seves competèn-
cies actuals? Com seran els mecanismes de coordina-
ció entre l’Agència Catalana de l’Aigua respecte a la 
coordinació o planificació amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona o altres entitats que en aquests moments 
estan gestionant el model de sanejament? Quin per-
centatge del cànon s’ha de cedir?

De fet, nosaltres creiem que el que cal és determinar 
–no com passa ara– prèviament i de manera conjunta 
entre les administracions locals i l’ACA quin és el cost 
real per a la prestació eficient del sistema. Aquesta és 
una decisió que nosaltres creiem que no la pot decidir 
unilateralment l’Agència Catalana de l’Aigua.

Bé, hi han molts temes que caldria abordar, no des 
d’un debat precipitat, com el que avui ens han por-
tat per les seves urgències. I quines són les urgències? 
Home, senzillament, que... Perquè m’he mirat el de-
cret llei, eh?, i els arguments que donava el conseller i 
que també explicava el diputat Marc Sanglas jo no els 
he vist enlloc. Senzillament, quines són les urgències? 
Home, que vostès van fer uns pressupostos que ja sa-
bien que no podien complir: els faltaven 2.300 milions 
d’euros; fa mesos que els ho diem. I ens van dir: «No 
es preocupin, vendrem patrimoni i externalitzarem les 
depuradores», ens van dir. I vet aquí el resultat.

Amb aquest decret el que volen externalitzar no són les 
depuradores, el que volen externalitzar és el cànon de  
l’aigua. I, a canvi de transferir una part del cànon,  
a les administracions locals, vostès els volen cobrar 
inversions passades, inversions que ja es van finançar 
amb cànons anteriors. Al Govern són experts en repa-

gament; ho hem vist a la sanitat pública i ara ho volen 
fer amb el cicle de l’aigua, ho han fet també amb l’ex-
ternalització d’Aigües Ter Llobregat i ara ho volen fer 
amb els temes de sanejament.

Hi ha un detall que en aquest debat no se’ns hauria d’es-
capar: aproximadament un 75 per cent de les inversi-
ons fetes en matèria de sanejament s’han finançat amb 
fons europeus a fons perdut. I ara vostès li volen cobrar 
a l’àrea metropolitana 800 milions d’euros. A ban-
da que hi hauria una discussió que pel temps que em  
queda no tinc temps de fer, sobre la valoració que s’ha 
fet d’aquesta quantitat, i no se n’ha agafat una altra, a 
banda d’això a nosaltres ens sembla que és una teme-
ritat voler ingressar diners un altre cop gràcies al ci-
cle de l’aigua, per destinar-lo no al cicle de l’aigua –no 
ens enredem, no ens fem trampes al solitari–, sinó per 
quadrar els pressupostos generals. Ho diuen vostès en 
la mateixa memòria d’aquest decret llei: «Si no tenim 
aquests ingressos, no podrem fer front al pagament de 
capítols de despesa de l’actual pressupost.»

Constatació: vostès van fer uns pressupostos equivo-
cats. Què albirem? Retallades a l’horitzó. Aquests in-
gressos no serviran per reestructurar de nou l’endeu-
tament de l’ACA, que a 31 de desembre del 2013 era 
de 895 milions d’euros. Aquest decret llei que vostès 
volen convalidar avui no tindrà cap efecte si a més a 
més no som capaços de tancar un conveni amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que, dit de passada, hau-
ria estat bé que aquest conveni l’haguessin acompa-
nyat amb el decret llei que avui pretenen convalidar, 
per allò de la transparència. Senyor conseller, avui sap 
vostè, ho sap perfectament, que no és possible tancar 
aquest conveni com vostès volen plantejar amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Estem parlant no d’una operació del cicle de l’aigua, 
estem parlant senzillament d’una operació finance-
ra. I el cànon de l’aigua, senyor conseller, senyores i 
senyors diputats, és un impost amb finalitat ecològi-
ca, no un mecanisme per refinançar ni el deute glo-
bal de la Generalitat ni el desquadrament clamorós 
del pressupost d’enguany. Des del nostre punt de vista, 
les operacions financeres les hem de fer acollint-nos a 
l’ortodòxia i no fent servir artificis d’enginyeria, com 
el que avui ens presenten aquí. S’ha d’aplicar la dita 
que la xocolata espessa, l’aigua clara, i, parlant de te-
ma d’aigua, que la volem transparent, també la hi vo-
lem en matèria financera. Les coses, clares i transpa-
rents. No tornin a embolicar, per obtenir recursos, la 
gestió vinculada al cicle de l’aigua. (Sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter-
venció.)

Acabo, presidenta. No estem d’acord amb aquesta part 
del decret llei. Sí que estaríem disposats a abordar un 
debat sobre una part del cànon transferit als ens locals 
que gestionen el sistema de sanejament.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodrí-
guez.



Sèrie P - Núm. 69 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de juliol de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 36.2  40

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller, se-
nyores i senyors diputats, càrrecs del Govern, res-
ponsables de l’Agència Catalana de l’Aigua i personal 
també de l’Agència Catalana de l’Aigua, prenc la pa-
raula per posicionar el Grup Parlamentari del Partit 
Popular amb relació a aquesta convalidació de decret 
llei presentat pel Govern que té per objectiu, allò, per 
entendre’ns, cobrir aquell forat de 2.300 milions que 
va quedar obert amb l’aprovació dels pressupostos de 
la Generalitat per a aquest exercici 2014.

Estem davant, certament, d’una operació financera en-
ginyosa, i perquè ens entenguem i explicant tots els 
agents de l’operació, d’alguna manera el que ve a fer 
aquest decret llei del Govern és traspassar l’endeuta-
ment de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, fins aquí el que es pot llegir 
–fins aquí el que es pot llegir. I, després, tot allò que 
no es llegeix és: l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
traslladarà aquest endeutament a la societat d’econo-
mia mixta que tenen amb una empresa privada, de la 
qual l’àrea metropolitana en té un 15 per cent, Agbar 
en té un 85 per cent. I el que tampoc no es diu en el de-
cret llei i acabarà succeint és que després aquest deute 
acabarà passant a una altra empresa que es diu Aigües 
de Barcelona Finance, que, per cert, s’ha constituït fa 
tot just vint-i-tres dies. I no ens sembla que sigui ca-
sual que la tramitació d’aquest decret llei, que s’ha  
fet en un temps rècord..., de fet, les memòries justifi-
catives que acompanyen el decret llei tenen daten del  
6 de juny, fins i tot algun informe, el de la Direcció 
General de Pressupostos, és del mateix dia que el Go-
vern aprovava el decret llei, és a dir, del dia 10 de juny, 
i set dies més tard que el Govern aprovés el decret llei 
es constitueix casualment aquesta entitat financera, 
Aigües de Barcelona Finance, que no apareix en el de-
cret llei, però jo crec que no hi ha cap mena de dub-
te de quin és l’objectiu d’aquesta empresa acabada de 
crear.

L’objectiu del decret llei i les memòries..., jo crec que 
les memòries estan fetes una mica quasi diria que no 
tant per justificar l’adopció del decret llei, sinó per 
justificar l’adopció d’una mesura d’aquestes caracte-
rístiques, però jo crec que es basa d’una forma molt 
important en la indefinició de la previsió d’ingressos 
per valor de 2.300 milions durant els pressupostos de 
l’any 2014, i aquesta és una operació que ha sorgit, 
allò, com una determinada possibilitat per cobrir una 
part important, no tota, un 30 per cent aproximada-
ment, d’aquests 2.300 milions.

Justifiquen les memòries i justifica el decret que, si no 
es pot fer aquesta operació, hi haurien greus proble-
mes de liquiditat, hi haurien greus problemes per tal 
de complir els objectius de dèficit, que nosaltres els 
entenem, els comprenem i fins i tot compartim l’an-
goixa per aquests problemes que puguin haver-hi, la 
qual cosa no vol dir que hàgim de compartir necessà-
riament el mecanisme que vostès utilitzen per cobrir 
una part d’aquests problemes.

Nosaltres ens quedaríem molt més tranquils, de fet, 
ens hi hauríem quedat, fa sis mesos, molt més tran-

quils, si vostès ens haguessin explicat d’on sortirien 
aquests 2.300 milions d’euros; avui sabem d’on vénen 
800, no sabem encara d’on vindran els altres 1.500, 
que, per cert, si no els generen, també els produirà 
problemes de liquiditat, també els produirà problemes 
per complir l’objectiu de dèficit al final de l’exercici.

I segur que tard o d’hora el conseller, o Convergència i 
Unió, ens dirà: «Escoltin, no, és que no tenim altres al-
ternatives; hem de buscar altres opcions.» Miri, d’alter-
natives, n’hi han, seran més doloroses, seran menys do-
loroses, els agradaran més, els agradaran menys, però  
d’alternatives n’hi han. Home, deixi’m apuntar dues 
idees conceptuals, que, com a tals, no ens serviran, 
però jo crec que sí que poden orientar una mica qui-
nes haurien de ser les polítiques del Govern per tal 
d’intentar controlar el dèficit. Doncs, mirin, molt fà-
cil: menys estructures d’estat, per exemple, o menys 
operacions com la que està sent notícia aquests dies, 
i crec que es posa en evidència amb tota la seva crue-
sa, menys operacions com la de Spanair, que, en de-
finitiva, no deixava de ser un altre intent de tenir una 
estructura d’estat. Per tant... I aquí jo crec que han 
d’entendre que no és només una crítica adreçada a 
Convergència i Unió, sinó que és una crítica adreça-
da a Convergència i Unió, sí, però també a aquells que 
van iniciar aquestes operacions, aquest tipus d’opera-
cions, perquè al final d’aquellos lodos, estos barros, 
em sembla que es diu, o al revés, no ho sé exactament, 
eh?, però jo crec que una responsabilitat important de 
la situació en què estem ara és heretada de la situació 
que va deixar el tripartit en el seu moment. Però sí que 
en última instància hi ha una responsabilitat per una 
manca de previsió important en els pressupostos de la 
Generalitat de l’any 2014.

Però més enllà dels termes econòmics, perquè hi ha 
un més enllà dels termes econòmics, tot i que de la 
documentació del decret llei no se’n desprèn –sí que 
avui el conseller ha començat a apuntar algun as-
pecte, sí que el diputat d’Esquerra Republicana ha 
apuntat també algun aspecte–, hi han altres dubtes 
importants. L’exposició de motius i les memòries  
només justifiquen l’ús de la fórmula del decret llei 
i només justifiquen l’operació en termes de compli-
ment d’objectiu del dèficit, però d’implicacions en la 
gestió del sanejament en l’àrea metropolitana o en la 
gestió del sanejament en el conjunt de Catalunya no 
se’n parla. I indefectiblement tindrà conseqüències 
sobre la gestió del sanejament, no només a l’àrea me-
tropolitana, sinó també a Catalunya; ja ho ha pregun-
tat un altre diputat, quines seran les conseqüències 
que aquesta operació pot tindre en els municipis de 
fora de l’àrea metropolitana i en el sanejament de fo-
ra de l’àrea metropolitana.

Però també hi han dubtes sobre la valoració d’actius. 
Algú s’hi referia. Nosaltres no ens hi podem referir per-
què no la coneixem i, per tant, no sabem si s’han con-
siderat efectivament les amortitzacions o no s’han 
considerat; si s’ha considerat, per exemple, les sub-
vencions o els fons europeus o no s’han considerat; si 
s’ha considerat la necessitat de la reposició d’aquestes 
inversions, segur, molt abans dels trenta anys del ter-
mini en què es fa aquesta operació; no tenim clar que  
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això no tingui una afectació sobre el cànon de l’aigua 
o que no tingui una afectació després, al final, sobre la 
tarifa de l’aigua... Em dóna la impressió que l’opinió 
que vostès han expressat avui aquí és bastant diferent 
de la del president de l’empresa que segurament aca-
barà gestionant el sanejament, que ja ha anunciat que 
les tarifes de l’aigua són barates i segurament cal re-
pensar-nos el seu preu. No voldríem de cap de les ma-
neres que els residents a l’àrea metropolitana de Bar-
celona acabessin pagant dues vegades per un mateix 
fet impositiu.

Però no és només un problema de dubte amb la va-
loració dels actius, sinó que també és un dubte sobre 
quins són els actius. Més senzill encara; ja no els en 
demano la valoració: quins són els actius?, tenim una 
relació de tots aquests actius que es pretenen transme-
tre a l’Àrea Metropolitana de Barcelona?

O també important i que preocupa moltes de les per-
sones que ens estan escoltant avui: quina afectació tin-
drà aquesta operació sobre la mateixa Agència Catala-
na de l’Aigua i sobre el personal de l’Agència Catalana 
de l’Aigua? Jo no sé si l’afirmació es pot fer o no es pot 
fer de forma contundent i rotunda: hi ha una viabilitat 
o un pla de viabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
no sense l’endeutament, que òbviament serà molt més 
fàcil, sinó sense els ingressos que li reporta el cànon 
de sanejament en el conjunt de l’àrea metropolitana i 
que ara se cedeixen, òbviament, com no pot ser d’una 
altra manera, a la Àrea Metropolitana de Barcelona? 
Són dubtes que continuem tenint.

Però, a més a més, s’hi afegeixen altres aspectes, con-
seller. No li sorprendrà que li digui que pel nostre 
grup parlamentari se li ha acabat el crèdit, se li ha aca-
bat el crèdit per moltes coses, però a més a més pel 
nostre grup parlamentari també se li ha acabat el crè-
dit. Miri, nosaltres vam entomar, vam assumir la res-
ponsabilitat de l’operació d’Aigües Ter Llobregat, però 
el nyap continua vigent i la situació de l’adjudicació..., 
que, de moment, encara ningú els ha donat la raó amb 
relació a aquesta adjudicació, ni el mateix òrgan que 
ha de vetllar per la contractació de la Generalitat, ni 
els jutjats, i tenen ja una demanda d’execució de sen-
tència. Ja veurem si aquesta operació acaba sent o no 
una compensació de tot això, però de moment és el 
que tenim. És una operació que, a més a més, escam-
pa el deute cap als ens locals i després segurament, 
doncs, cap als ciutadans o concretament cap als res-
ponsables de l’àrea metropolitana, i aquí jo crec que 
tots hem d’entomar les seves responsabilitats. Evi-
dentment, Convergència i Unió i Esquerra Republi-
cana ho assumeixen, però jo vull recordar que vostès 
no governen sols a l’àrea metropolitana de Barcelona; 
també ho fan amb altres grups que avui segurament 
s’oposaran a aquest decret llei, com són Iniciativa per 
Catalunya i el mateix Partit Socialista.

Finalment, i per acabar, dir que, senyor Sanglas, no 
ens serveix de gaire que Esquerra Republicana avui es 
lamenti de l’endeutament que té l’ACA. Vostès van te-
nir l’oportunitat de sanejar l’agència catalana d’endeu-
tament, l’Agència Catalana de l’Aigua, però vostès van 
optar per sanejar l’endeutament de Televisió de Cata-
lunya, segurament perquè vostès preferien alimentar i 

mantenir l’alimentació de l’esperit nacional per davant 
de l’alimentació de les persones amb un bé bàsic com 
és l’aigua.

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

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula l’honorable 
senyor Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Honorables consellers, anterior conseller de Me-
di Ambient en una època determinada, director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua –com un servidor, per 
això ens entendrem–, representants dels treballadors 
de l’Agència Catalana de l’Aigua i altres empreses, 
bé, estic aquí per manifestar-los que el Grup d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva votarà en contra de la ratificació d’aquest decret 
llei i, cas que sigui ratificat, demanarem –i ho dema-
nem ja, expressament– que es tramiti com a projec-
te de llei. Intentaré explicar-los per què vostès també 
haurien de votar en contra de la ratificació d’aquest 
decret llei o, fins i tot, senyor conseller, potser reti-
rar-lo i derogar-lo.

Miri, l’objectiu d’aquest decret llei no és transferir 
competències ni millorar la gestió del sistema de sa-
nejament de l’àrea metropolitana de Barcelona, no és 
veritat; tampoc és dotar l’àrea metropolitana de més 
recursos per a una millor gestió del cicle de l’aigua 
amb el tractament, amb la depuració, amb les pluvials 
o en el medi, no és veritat; ni tan sols serveix per in-
crementar els recursos de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua perquè pugui anticipar l’execució del PSARU, no 
és veritat. Aquest decret llei, vostè ho sap, conseller, 
té tres objectius clars i una conseqüència.

Primer. És una operació de pura enginyeria finance-
ra: obtenir un crèdit per un import indeterminat –aquí 
parlem de 800 milions, ningú sap quant és aquest crè-
dit– d’inversors internacionals per cobrir una part dels 
objectius d’ingressos no fiscals del pacte del Govern 
de la Generalitat, dels pressupostos del 2014, i fer-ho 
instrumentalitzant l’àrea metropolitana a través de 
l’empresa mixta de serveis per tal que Agbar, Suez, 
«Caixa», aprofitant la seva posició dominant del 85 
per cent, puguin constituir aquest crèdit internacional 
a través de la societat financera creada.

També és l’objectiu que aquest crèdit, per un import 
que no sabem quin resultarà, més els seus interessos, 
més la retribució corresponent a Agbar com a inter-
mediari, sigui pagat durant trenta anys pels centenars 
de milers de famílies i empreses dels municipis de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, 3.300.000 perso-
nes, amb càrrec a una bona part dels rendiments del 
cànon de l’aigua que teòricament els cediran.

I tercer, és també continuar el procés de desmantella-
ment i privatització dels principals elements del siste-
ma públic de gestió del cicle de l’aigua a Catalunya, 
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tal com van començar amb Aigües Ter Llobregat. 
I, senyor Sanglas, no és privatitzar cedir els actius de 
sanejament de la part més important de Catalunya a 
una empresa mixta dominada al 85 per cent per Ag-
bar, Suez, «Caixa»? Això no és privatitzar? Jo en dic 
«infeudar». I després podem comentar què va ser el 
feudalisme.

I l’efecte afegit? Crear un important desequilibri terri-
torial en les inversions en l’àmbit de l’aigua en perju-
dici de la resta de territoris de Catalunya que queden 
fora de l’àrea metropolitana, perquè l’ACA veurà dis-
minuïts –no sabem en quant, perquè no ho diuen– els 
recursos procedents del cànon, de forma que no podrà 
ser l’instrument de redistribució de recursos destinats 
a polítiques d’abastament i sanejament com ho ha es-
tat durant molts anys per als 4 milions restants de ca-
talans.

Escolti, per fer tot el que anuncien –millora de com-
petències, més recursos per a l’àrea metropolitana– 
no feia falta aquest decret llei, i, de fet, l’exposició de 
motius no ho diu; tots sabem perfectament que tant la 
Llei d’aigües de Catalunya com la Llei de l’àrea me-
tropolitana diuen que l’entitat metropolitana –l’àrea 
metropolitana– és competent en matèria d’aigües, és 
una entitat local de l’aigua, i s’establiran convenis per 
tal que es puguin transmetre la titularitat i la cessió 
d’instal·lacions, i també es podran calcular els costos 
d’explotació. Article 39 del Decret 130/2003, de 13 de 
maig, que regula el Reglament dels serveis públics; se-
gurament que ni se l’han mirat. I allà ja ho posa. Per 
això no feien un decret, ho podien fer ja, i amb ai-
xò estem totalment d’acord. Com també estem d’acord 
que es faci d’una forma ordenada la cessió de recursos 
perquè ho puguin gestionar bé. Però és que no se’ls 
dóna més recursos. Els ciutadans i les empreses de 
l’àrea metropolitana pagaran un crèdit a la Generalitat 
amb una part del cànon que ja han pagat –que ja han 
pagat!– i unes instal·lacions que ja han pagat.

I, a més, suposo que també tenen en compte que 
aquesta actuació no millora la gestió de l’ACA. I ai-
xò li ho vull dir, conseller, perquè de llegir en sabem. 
Em vol explicar la disposició addicional segona del 
decret llei, que diu: «Aquest pagament únic no pot ge-
nerar despesa no financera extraordinària de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, perquè és un ingrés de caràcter 
no financer que, atès que forma part del sector públic, 
permetrà compensar pel mateix import els ingressos 
previstos en concepte de concessions administratives 
en el pressupost de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya segons el 2014»? Li treuen recursos del 
cànon, li diuen que li cedeixen aquests actius, però li 
diuen: «Atenció, aquesta descàrrega no et pot compor-
tar que tu facis més despesa no financera.» Per tant, 
com podran avançar el Pla de sanejament, el PSARU? 
No ho sabem.

Però és que, a més, diuen que no tenen recursos. Miri, 
primer de tot, això ho hem de dir: hem aconseguit... 
Ve aquí a dir que no tenen recursos i que estem molt 
malament un mes després que han cedit als casinos 
de Catalunya més del 50 per cent de rebaixa, el 90 
per cent de rebaixa dels seus ingressos; després que 
fa tres anys que van cedir l’impost de successions de 

les fortunes més grans a les grans fortunes d’aquest 
país; després que han trigat tres anys a posar l’impost 
sobre els dipòsits bancaris havent perdut oportunitats 
financeres. És a dir, primer detreuen els recursos, re-
baixen la possibilitat de generar recursos donant-los 
als amics, i després ens diuen: «Venim a passar el pla-
tet perquè no tenim diners.» Passi’l als qui els corres-
ponia.

Però és que, a més, senyor conseller, vostè recorda que 
hi ha un deute històric de 571 milions d’euros, que se 
li va posar, la Generalitat, a l’ACA en el moment de 
la seva constitució, procedent de la Junta de Saneja-
ment, i que no s’han abonat mai, i que aquest deute no 
s’ha pagat mai, i que, a més, en aquest moment es vol 
continuar incrementant aquest dèficit sobre la base de 
treure-li recursos?

Escolti, l’objectiu únic i principal, com vostè ha reco-
negut, és aconseguir aquests ingressos per al dèficit 
que vostès tenen. Però ho fa sense saber si ho podrà 
obtenir. De fet, avui ho hauria de retirar, perquè, no 
sé si ho ha sentit, però la força política majoritària a 
l’àrea metropolitana i una força força representativa, 
com és Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, li acabem d’anunciar que no estem 
d’acord amb aquest sistema. I vostè no té ni un mi-
serable conveni. Vostès van córrer al Consell de Ga-
ranties Estatutàries per portar-li un document el dia 1 
de juliol, per dir-li què? Reunions mantingudes amb 
representació de l’àrea metropolitana, perquè el Con-
sell de Garanties deia: «Bé, i com és aquesta volun-
tat de consens amb l’àrea? On és aquest conveni?» No 
han portat ni una miserable minuta de conveni, un es-
borrany de conveni, una proposta de conveni. No, en-
trevistes mantingudes amb els representants de l’àrea 
metropolitana i un seguit d’informes fets a posteriori. 
Així això no s’aguanta.

I, quan hem dit que vostès volen fer amb això una oca-
sió de privatització, és cert. Perquè vostès intenten jus-
tificar-ho dient que és un element important per a la 
millora de la gestió, quan l’únic que és és un..., o dóna 
peu a un increment també de les despeses que paga-
ran els ciutadans, perquè, naturalment, de la part del 
cànon, una part haurà d’anar a pagar l’amortització 
d’aquest crèdit, i continuaran pagant, com han pagat, 
l’increment de la tarifa per la privatització d’ATLL.

Per cert, conseller, em pot explicar com ha donat com-
pliment a la disposició final de la Llei òmnibus 1/2010, 
que diu: «Tots els recursos procedents del cànon que 
es cobrin d’Aigües Ter Llobregat –de la privatització– 
aniran al cicle de l’aigua»? Ja portem més de 300 mili-
ons. On són? On són, senyors d’Esquerra Republicana? 
On són aquests milions que es van recaptar del cànon 
i que han d’anar al cicle de l’aigua? Ja tindria soluci-
onada una bona part d’això. No n’han vist ni un du-
ro, l’ACA. Però no passa re, perquè aquest país fem les 
lleis i després ens les passem per on volem.

És clar, i tot així. Vostè és conscient que les inversions 
que s’han fet són 968 milions d’euros en els sistemes 
de sanejament de l’àrea metropolitana? –968. Però sap 
què? D’aquests 968, el 85 per cent han estat pagats 
amb fons de cohesió a través de l’Estat i de la Unió 
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Europea, i sols un 15 per cent a través de la Junta de 
Sanejament. Per tant, 460 milions, que són els que han 
fet els fons de cohesió. Vostè coneix el Reglament de 
la Comissió Europea pel qual s’estableixen les dispo-
sicions sobre el fons europeu, sobre els fons de cohe-
sió, i el seu article 57, sobre el que se’n diu «canvi de 
naturalesa de la propietat»? «No, pare.» És que vostè, 
conseller, a vegades em recorda aquella pel·lícula d’en 
Woody Allen, Coge el dinero y corre. Vostè agafa el  
diner, vostè s’arregla el problema, «i aquí els deixo  
el pa amb tomàquet». (Veus de fons.) Sí, senyor con-
seller, una mica de rigor. Vostè no pot venir aquí a fer 
ratificar un tema com aquest, que representa en defini-
tiva vendre’s el país.

Miri, vostès ens demanen molt sovint..., des del sector 
sobiranista ens diuen: «Escolteu, tots aquests temes, 
ja els arreglarem després de la independència. Ara 
hem de concentrar forces.» Però, senyors de Conver-
gència i Unió, quina sobirania podrem exercir, si no 
tindrem país sobre el qual exercir-la? Si s’han venut 
ja totes les estructures que constitueixen aquest país! 
(Remor de veus.) Sí, sí, aneu dient. No, no, escolti, jo 
li demanaria aquí, públicament –li ho demano–, i em-
placem en nom del nostre grup l’Assemblea Nacional 
Catalana, l’Assemblea de Municipis per la Indepen-
dència, Òmnium Cultural..., demanem que es pronun-
ciïn: estan d’acord que aquest Govern –aquest Govern 
o aquesta coalició de govern–, emparat en el tema que 
ja vindran temps millors després de la independència, 
mentrestant es venguin el país? Quina sobirania po-
drem exercir, senyores i senyors diputats? Quina so-
birania, senyors de Convergència i Unió? Quina sobi-
rania, gent de l’Assemblea Nacional Catalana? Se’ns 
estan venent el país, i després sap què passarà? Que no 
tindrem ni sobirania ni país. Ara, vostès hauran asso-
lit aquests objectius en els quals coincideixen cent per 
cent amb el senyor Montoro.

I només li vull recordar una cosa –i amb això acabo, 
presidenta. Vostès són molt «cucos» en l’exposició de 
motius i diuen: «Hem de complir aquests objectius 
com a conseqüència d’aquesta terrible Llei d’estabi-
litat pressupostària que ens han imposat.» Home, se-
nyor conseller, vostè s’oblida que el 2012 vostès van 
venir aquí, cofois, per fer-nos aprovar una modificació 
de la Llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya, en 
què fixaven per al 2018 un objectiu de dèficit del 0,14? 
Si vostès són alumnes avantatjats, si vostès han votat a 
la Unió Europea, el seu grup polític, les mateixes po-
lítiques d’en Montoro! En realitat van arrossegant la 
mateixa piconadora que a tots ens afecta. Però ara no. 
I en això sí que s’ha de ser honrat. Suposo que vostès 
volen assolir també els objectius...

La presidenta

Senyor diputat...

Salvador Milà i Solsona

...que s’han marcat en la seva Llei d’estabilitat pres-
supostària, on assumeixen totalment, cent per cent, la 
política d’austeritat. Per tant, no vinguin aquí a plorar. 
Mentre fan regals fiscals als seus amics, graven només 

aquells que són..., els que saben que pagaran sempre, 
els consumidors, els usuaris...

La presidenta

Senyor diputat...

Salvador Milà i Solsona

...els que no es poden escapar del pagament del cànon.

Per favor, si no té garantida la ratificació d’aquest con-
veni, retiri’l, pensi-s’ho millor, i busquem els recursos 
on s’han de buscar, que és allà on estan, i vostès els 
han perdonat.

Gràcies, senyora presidenta.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, seño-
ras y señores diputados, hoy se trae a debate la con-
validación del Decreto ley de modificación de la Ley 
31/2010, de 3 de abril, del área metropolitana. La ver-
dad es que es un decreto muy breve, de artículo único. 
El señor conseller ha desgranado aquí todas las ven-
tajas que va a aportar este real decreto, y la verdad es 
que si fueran ciertas habría para felicitarle, porque ser 
tan conciso en una norma y que aportara tantas ven-
tajas como él ha desgranado sería sin duda para que 
todos nos felicitáramos. Nosotros nos tememos que no 
es así.

Este decreto básicamente lo que regula son tres pun-
tos. Primero, que el Área Metropolitana de Barcelona 
y la Agencia Catalana del Agua firmarán un convenio 
por el que la primera asumirá las competencias del ar-
tículo 8.2.c de la legislación en materia de aguas en 
Cataluña. El segundo punto que plantea el decreto es 
que, en función de lo acordado en ese convenio que 
firmarán ambas partes, podrán dividirse los recursos 
provenientes del canon del agua. Y como tercer pun-
to, y el fundamental por lo que se lee en las memorias 
y en la exposición de motivos, y también en la inter-
vención del conseller, es, digamos, este punto funda-
mental, que el área metropolitana realizará un pago 
único en compensación por la construcción de las in-
fraestructuras de saneamiento realizadas en el ámbito 
del área metropolitana. El importe de este pago único 
queda a la negociación de las partes y, por lo tanto, a 
lo que se acuerde en este convenio.

La verdad es que todo esto, pues, suena raro y plantea 
dudas, como ya han planteado otros grupos, incluso 
alguno de los grupos que va a dar apoyo..., concreta-
mente el Grupo de Esquerra Republicana, que va a dar 
apoyo a la convalidación del convenio, planteaba tam-
bién las dudas. Nosotros, en ese sentido, planteamos 
en el anterior Pleno una pregunta al Gobierno, y, tan-
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to de la respuesta que se nos dio en ese momento por 
parte del Gobierno como de la lectura cuidada del de-
creto ley y de sus memorias, y también y sobre todo a 
partir de la exposición que ha realizado el conseller en 
el día de hoy, yo creo que nuestras dudas han queda-
do aclaradas. Este decreto no responde a ninguna ne-
cesidad de cambio del modelo de gestión del agua en 
alta, ni está dirigido a implantar ninguna medida que 
mejore el servicio de saneamiento del agua en el Área 
Metropolitana de Barcelona. La única finalidad de es-
te decreto es que alguien deje de forma urgente 800 
millones a este Gobierno para tapar los agujeros que 
tiene por su incapacidad para administrarse.

Vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión. ¿Cuál 
es la situación de partida? La situación de partida es 
que este Gobierno aprueba unos presupuestos con un 
1 por ciento de déficit previsto. Por cierto, el mismo 
Gobierno que en el 2013 prorrogó los presupuestos 
porque no sabía o no podía hacer unos presupuestos ni 
con 1,4 de déficit ni con un 1,9. Parece que aprendie-
ron. En 2013 nos decían –incluso el president lo dijo 
en sede parlamentaria– que ellos no iban a hacer unos 
presupuestos con un 1,4, haciendo trampas, como ha-
cían otros –no sé a quién acusaba. Parece que en el 
2014 sí que pactaron con Esquerra Republicana de Ca-
talunya unos presupuestos con el 1 por ciento de défi-
cit. O aprendieron a hacer presupuestos o aprendieron 
a hacer trampas, una de dos. Pues, está claro: en es-
tos presupuestos lo que había era una partida trampa 
de 2.300 millones de ingresos, que se inventaron para 
poder cuadrar los presupuestos con esta previsión de 
déficit. Por cierto, parece que a 30 de junio –no sé si 
hay otros datos– de esta partida de los 2.300 millones 
previstos se han ingresado 65; si hay algún otro da-
to supongo que se me corregirá en próximas interven-
ciones. Pero, vamos, tenemos estos presupuestos con 
el déficit de 1 por ciento, tenemos esta partida trampa 
de 2.300 millones y, como consecuencia, tenemos un 
agujero.

Este agujero supone dos consecuencias: por un lado, 
la desviación en el déficit previsto –eso está claro–, 
pero, por otro lado, el tener unos ingresos inferiores a 
los previstos también genera una consecuente tensión 
de tesorería, es decir: no hay dinero en la caja para pa-
gar las deudas que tiene el Gobierno.

¿Ante esta situación, qué se hace? Hay una solución, 
que es pedir dinero; pedir dinero para financiar las 
deudas que no se pueden pagar. Pero, claro, esta-
mos en una situación complicada, porque nadie deja  
hoy en día un duro a la Generalitat de Catalunya. Los 
que han gestionado la Generalitat en los últimos años 
–el Gobierno tripartito en un principio, luego el Go-
bierno dels millors, de Convergencia, apoyados por el 
Partido Popular, y por último el actual Gobierno de 
Esquerra Republicana, apoyado por Convergencia– 
han llevado las cuentas de esta institución a una situa-
ción tan dramática que no hay nadie en el planeta Tie-
rra que nos deje dinero.

¿Alternativa a esto? Vendamos patrimonio. Ustedes 
parece que se plantearon en un principio una prime-
ra solución, que era venderse las depuradoras. Pero, 
claro, se encontraron con un pequeño problema: que 

la titularidad de las depuradoras no era de la Genera-
litat. Y, claro, parece que venderse lo que no es de uno 
está feo.

Ante esta situación a alguien se le ocurre, pues, una 
idea: «Tenemos un organismo en la Administración, 
que es el ACA, que tiene una situación económica de-
sastrosa pero que tiene unos ingresos recurrentes y que 
van a permanecer así en el futuro, porque están ligados 
al canon del agua. Pues, nada, que alguien nos deje el 
dinero y le pagamos con estos ingresos de los próximos 
años.» Esto quiere decir que pillamos los 800 millones 
–o los que sean, los que se acuerden en el convenio, 
porque no hay nada firmado– y durante los próximos 
treinta años vamos a dejar de ingresar una parte inde-
terminada del concepto de canon del agua, porque lo 
vamos a tener que dedicar a devolver ese crédito y a re-
munerarlo. Como este dinero, seguramente, no lo tiene 
el área metropolitana, pues a su vez el área tendrá que 
hacer otro convenio con otro agente, seguramente pri-
vado. Aquí ya se ha hablado de Agbar y de cómo se va 
a ligar esta operación.

Hasta aquí, ninguna novedad: ustedes endeudan a los 
catalanes a treinta años para pagar las deudas que tie-
nen ahora y que no les permiten llegar a final de mes. 
Pero, claro, esto arregla el problema de la liquidez pe-
ro no arregla, no arreglaría el problema del déficit. 
Y entonces ustedes, haciendo un alarde de contabili-
dad creativa, se inventan este decreto, se inventan una 
supuesta compensación por inversiones previas, se 
inventan una seudoconcesión, y lo que era un présta-
mo pasa a ser, a contabilizarse como un ingreso en el 
capítulo de concesiones, con lo cual ustedes, con es-
ta operación trampa, pasan a poder cuadrar su partida 
trampa. Y ahora a lo que vienen aquí es a pedir a los 
grupos de este Parlamento que avalen esta trampa.

Pero esta trampa plantea problemas. Primero, plantea-
ra problemas a su Gobierno, porque habrá que ver si 
esta pirueta contable le es admitida por los organis-
mos que deben evaluarla: por un lado, la Sindicatura 
de Cuentas; por otro lado el Gobierno del señor Mon-
toro, al que no sé si pedirán que mire para otro lado, 
como hacen con el tema de la consulta, y por otro la 
propia Unión Europea. Ya veremos cómo se evalúa es-
ta operación en todos estos ámbitos.

Pero es que plantea también un problema a la propia 
agencia, a la propia ACA, ya que los ingresos del ca-
non en el área metropolitana pueden estar aproxima-
damente sobre los 150 millones anuales, mientras que 
en los gastos de explotación de depuradoras quizá po-
demos estar hablando de unos 35 millones –si las ci-
fras son otras, supongo que luego se me corregirá–, y 
ustedes nos piden ahora que legitimemos esta opera-
ción sin saber qué parte de esos 150 millones va a ir 
destinada a remunerar esta operación. No lo sabemos, 
no tenemos ni idea, porque todo depende del futuro 
convenio.

Pues, bien, lo que sí sabemos es que cuando alguien 
pide dinero a la desesperada y con urgencia, porque no 
llega a fin de mes, suele tener dificultades para nego-
ciar unas buenas condiciones, y, por tanto, nos teme-
mos que esto acabará con que vamos a comprometer 
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ingresos de los próximos treinta años, descapitalizan-
do la Agencia Catalana del Agua y comprometiendo 
la capacidad de la agencia para gestionar sus compe-
tencias y sobre todo su capacidad para realizar inver-
siones futuras.

Porque todos sabemos que este dinero no va a ir, usted 
mismo lo ha dicho, ni a la gestión del ACA ni a sus in-
versiones futuras; este dinero va a ir a cubrir los agu-
jeros que tiene el Gobierno y a pagar, como dice en 
el propio preámbulo, pues, gastos fundamentales en el  
ámbito de sanidad, social, etcétera. Vamos, que este 
decreto, como decíamos, no tiene como finalidad so-
lucionar los problemas de la agencia sino los proble-
mas de liquidez de su Gobierno. Es más, cuando se 
justifica la medida, la urgencia de la medida, porque 
recordemos que para que se apruebe un decreto ley 
tiene que haber una urgencia, si no se debería trami-
tar por ley y no hurtar el debate en este Parlamento, 
repito, cuando se justifica, la única justificación de 
la urgencia es que el Gobierno debe ingresar este di-
nero antes de final de año si quiere cuadrar las cuen-
tas, no hay otra. Por lo tanto, tenemos problemas para 
el Gobierno, problemas para el ACA y seguramente 
problemas para los catalanes, que van a ver cómo el 
Gobierno ha comprometido recursos públicos de los 
próximos treinta años para tapar sus agujeros.

En resumen, señorías, se nos pide que hoy aprobemos 
una trampa contable que maquille la incapacidad pa-
ra gestionar que tiene este Gobierno. Se nos pide que 
aprobemos la descapitalización de la Agencia Cata-
lana del Agua, comprometiendo sus ingresos de los 
próximos treinta años, y se nos pide que aprobemos 
un cheque en blanco al Gobierno, ya que el importe 
y los costes de esta operación quedan supeditados a 
futuras firmas de convenio donde se concretarán su-
puestamente estos importes.

Pues bien, señor conseller, Ciutadans no votará a favor 
de la trampa contable, ni votará a favor de la descapi-
talización del ACA, ni a favor de un cheque en blanco 
a un gobierno que ya ha demostrado sobradamente su 
incompetencia.

Ciutadans también aprovecha para sumarse a la so-
licitud de que se tramite este decreto como proyecto  
de ley.

Muchas gracias.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia a tothom. Bé, vostè, senyor conseller, ha vin-
gut a presentar, com ho va fer a la premsa, en el seu 
moment, quan va sortir aquest decret llei, aquesta me-
sura com un nou model de sanejament, una mesura de 
centralització, que generava ingressos extraordinaris i 
que, a més a més, doncs, farà participar el món local 
de la gestió del sanejament. Però vostè sap perfecta-
ment que aquesta no és en absolut la veritat, o sigui 

que no hi ha res de tot això; això és la literatura que 
envolta el que és una operació que ja s’ha explicat per 
diferents grups i, per tant, no em repetiré, una ope-
ració purament financera per començar a cobrir allò 
que nosaltres vam denunciar com un frau democrà-
tic, que era el xec en blanc que aquest Parlament va 
aprovar amb molta «caradura» en els pressupostos de 
l’últim any, amb els quals es donava un xec en blanc 
al Govern perquè cobrís 2.300 milions d’euros amb 
les vendes, concessions i altres malifetes, diguéssim, 
que cregués oportunes al llarg d’aquest any, aquell 
buit que no era capaç de cobrir amb uns pressupostos.

Per tant, aquest Parlament va acabar tramitant una 
llei que era un frau: un frau a la ciutadania, un frau 
al debat democràtic i un frau a la cambra parlamentà-
ria, que era aprovar uns pressupostos que no quadra-
ven per enlloc, en els quals hi havia una partida buida 
que posava 2.300 milions d’euros que ja veuríem com 
cobririen sense ni tan sols presentar-nos una memòria 
exploratòria, una memòria econòmica, una espècie de 
catàleg del que estaven sondejant poder vendre per re-
cuperar aquests milions d’euros.

Per tant, bàsicament, gratuïtament, van fer passar 
per aquesta cambra un pressupost inacceptable per 
un mínim de transparència. Ja podem anar fent lleis 
de transparència, ja podem anar omplint-nos la boca 
del que vulguem, si després aquest Parlament aprova 
pressupostos amb forats de 2.300 milions d’euros que 
no són més que xecs en blanc.

I un xec en blanc és una altra vegada aprovar un decret 
llei que depèn absolutament en tots els seus càlculs i el 
seu contingut d’un conveni que tampoc ens presenten, 
o sigui que anem de xec en blanc a xec en blanc. Però 
és que són molts milions d’euros; és que, per aquest 
Parlament, des que hi som nosaltres, de mesures que 
suposin grans transaccions de diners, o grans bene-
ficis socials, o grans canvis de partides, n’han passat 
molt poques. Aquestes són les principals que es pas-
sen. I aquestes són totes en la línia de vendre, en la 
línia de privatitzar i en la línia de traspassar fons pú-
blics a arques privades.

Miri, s’ha instaurat en aquest país –perquè això ve de 
llarg, en els ajuntaments, va continuar amb ATLL i 
ara continua amb aquesta operació– un costum bas-
tant pervers, que és utilitzar l’aigua i tot el que té a 
veure amb l’aigua, perquè és líquid, no el material, 
l’aigua, sinó diguéssim que són diners que entren lí-
quids i, per tant, tarifes que es cobren cada mes, ningú 
pot deixar de comprar aigua, ningú pot deixar, perquè 
és un bé bàsic..., s’està utilitzant de forma molt norma-
litzada l’aigua com a instrument financer per refinan-
çar deute. I això és absolutament perillós; s’està jugant 
amb estructures que són bàsiques per al manteniment 
d’un bé basic com és l’aigua i el seu abastament.

Però, a més a més, reconeixent que és una pura opera-
ció financera, que hi ha una necessitat bàsica de cobrir 
aquest forat, milionari, de 2.300 milions d’euros, que 
vostès van aprovar en aquesta cambra, que era un xec 
en blanc i que ara han decidit que 800 d’aquests mili-
ons sortiran de vendre’s o de traspassar aquest cànon 
a mans privades, assumint que és una pura operació 

Fascicle segon
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financera, expliquin clarament què en pagarà la ciu-
tadania. Expliquin clarament que el que estan fent en 
realitat és demanar un préstec de 800 milions d’eu-
ros, pels quals en tornaran 2.700 o 2.800, per càlculs 
aproximats que estem fent del que suposadament en-
trarà dins el conveni, les xifres del conveni, uns 2.700 
o 2.800 milions d’euros, a trenta anys. Expliquin cla-
rament que la ciutadania, d’aquesta operació, en pa-
garà uns 1.900 milions d’euros de la seva butxaca, 
trinco-trinco, per accedir a aquest préstec de 800 mi-
lions d’euros. Expliquin clarament també qui se’n be-
neficiarà, d’això. Expliquin clarament que això va a 
una societat –mixta, òbviament– amb un 87 per cent 
de participació d’Agbar, que és en un 25 per cent de 
«la Caixa», i en un 75 per cent de Suez, i que aquests 
en faran un primer tall del negoci; que un segon tall 
del negoci el farà aquest fons d’inversors internacio-
nals, que són aquells fons voltor que ja vam advertir fa 
temps que estan recorrent aquest país, que intenten in-
vertir i aprofitar-se de les misèries de l’Administració, 
de les misèries de la població i de les seves necessi-
tats financeres, per poder treure’n molts diners en molt 
poc temps, important-los bastant poc el fi social del 
que estan fent, o del que estan quedant-se, o del que 
s’estan beneficiant.

I en aquesta –és que ens hi juguem el que vulgueu–, 
en aquests 800 milions d’euros que han de recaptar en 
els fons internacionals, hi torna a haver «la Caixa», 
i fa benefici doble amb els diners de tothom, amb el 
nostre patiment, amb l’escanyament de la Generalitat, 
amb el deute, amb les lleis d’estabilitat pressupostària. 
Ens hi juguem el que vulguin.

Però ens hi juguem també una altra cosa: que en pocs 
mesos –en pocs mesos– el contenciós que es té inter-
posat per la venda fraudulenta i mal feta d’ATLL desa-
pareix; desapareix i deixa de ser un problema jurídic. 
Ens hi juguem el que vulgueu que això també passa-
rà. Perquè, òbviament, molt poques vegades es rega-
len tants diners tan ràpid, en una sola operació, tants 
diners públics, tants beneficis, en una sola operació, 
com s’està fent, amb aquest crèdit que ens costarà..., 
no ho hem pogut calcular, no hem sabut –ho estàvem 
fent ara– calcular quin interès acumulatiu tindria un 
préstec demanat a trenta anys per 800 milions d’eu-
ros, i que n’acabes pagant 2.700 o 2.800. Però ens hi 
juguem que és un interès, un tipus d’interès absoluta-
ment fora de lloc, absolutament d’usura, absolutament. 
És un préstec, és una operació financera que no té cap 
altre sentit que justament finançar el Govern i omplir 
els 2.300 milions d’euros.

Següent pregunta. Ens poden, si us plau, anticipar què 
més estan treballant per cobrir la resta dels 2.300 mi-
lions d’euros? Ens poden dir què estan pensant ven-
dre’s? O tornaran a fer decrets llei d’urgència, que 
haurem de saltar tots i intentar portar al Consell de 
Garanties per guanyar temps i intentar aturar decrets 
llei a última hora? Estan pensant en coses més raona-
bles per cobrir els 2.300 milions d’euros o ho pensen 
fer tot a costa d’operacions com aquesta que ens pre-
senten aquí avui?

I una següent pregunta. Vostès han calculat que, si 
desapareixen 150 milions d’euros de l’ACA, que són 

aquells que surten, òbviament, dels canons de l’àrea 
metropolitana i que servien per fer inversions fora, en 
els propers trenta anys, l’ACA quines inversions farà 
al territori? Òbviament, tard o d’hora ho necessitarà, 
perquè n’ha deixat de fer moltes, l’ACA, al territori, i 
en calen moltes fora de l’àrea metropolitana de Barce-
lona. I d’on sortiran els diners per fer-les? Es faran, no 
es faran, ho han calculat, trenta anys? Ho sabem, no?, 
que un proper govern o d’aquí a uns quants anys algú 
hi farà una lectura i dirà: «Aquí calen diners, aquí ca-
len més inversions.» O bé apugem el preu del cànon, 
i, per tant, apugem el preu que paguen els ciutadans, o 
bé ho traiem d’altres partides de la Generalitat, o bé..., 
o sigui, ho traiem d’algun lloc, d’allò que paguen els 
ciutadans, per poder cobrir allò que en el seu moment 
vam intercanviar per un préstec que ens sortia carís-
sim i que és bàsicament usura pura i dura a costa del 
que paguem els ciutadans i a costa de les infraestruc-
tures bàsiques d’aquest país.

Nosaltres, òbviament... Són molt mals negociadors; en 
el mercat dels préstecs, en el mercat bancari han ne-
gociat un préstec que és usura pura i dura, que faran 
pagar a tota la ciutadania. Ho fan a més a més posant 
en risc infraestructures bàsiques d’aquest país. Ho fan 
a més a més posant en risc les inversions necessàries 
que s’haurien de fer en el territori en els propers tren-
ta anys. Ho fan a més a més, diguem-ho tot clar, vull 
dir, donant-ho a empreses de la mateixa oligarquia ca-
talana, és a dir, entre amics, tot queda entre amics en 
aquesta operació, i en general són bastant mals nego-
ciadors dels interessos públics en moments d’extrema 
necessitat i en moments d’endeutament de la Genera-
litat. Els demanem, si us plau, que ens expliquin què 
pensen continuar venent i concessionat fins a cobrir 
els 2.300 milions d’euros.

I, òbviament, votarem en contra d’un nou xec en blanc, 
que prové d’un altre xec en blanc, i per nosaltres ja 
plou sobre mullat, o sobre Millet, com es deia, i no 
pensem incrementar encara més aquest xec en blanc 
que va començar amb els pressupostos i que continua 
amb operacions fraudulentes com aquesta.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Ferran Falcó.

Ferran Falcó i Isern

Presidenta, conseller, diputades i diputats, després de 
l’apocalipsi, intentarem que torni la calma, perquè el 
que portem avui a consideració del Parlament és sim-
plement si donem el vistiplau a un acord entre dues 
administracions: la Generalitat d’una banda i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de l’altra; un acord que, 
si es produeix, creiem que serà bo i que en síntesi posa 
en valor el nostre model de sanejament d’aigües resi-
duals.

I deixin-me que els miri d’explicar breument el per-
què. Tots sabem que Catalunya ha construït un sistema 
de sanejament a partir d’assumir el cost de construc-
ció, reposició, manteniment i explotació dels sistemes 
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de sanejament. Tots sabem que en vint anys, fins l’any 
2010, s’ha passat de tenir cent depuradores a tenir-ne 
en funcionament més de quatre-centes. I tots sabem 
que a partir de l’any 2000 s’integra la gestió del cicle 
de l’aigua en un sol ens, l’Agència Catalana de l’Aigua, 
que és la suma de la Junta d’Aigües i de la Junta de Sa-
nejament, i que és l’ACA qui, íntegrament, es fa càrrec 
del finançament, fins al punt d’acumular un endeuta-
ment de 1.400 milions d’euros. Això darrer crec que 
tots també ho sabem.

Aquest deute avui ronda els 1.000 milions. El 40 per 
cent del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per al 2014 es destina al retorn d’aquest endeutament. 
El 38 per cent servirà per cobrir costos d’explotació. 
Ho deia el conseller, aquesta és una situació evident-
ment anòmala.

Jo no crec, nosaltres no creiem que ens hàgim de ba-
rallar aquí per assenyalar qui ha fet l’endeutament, o 
barallar-nos sobre el pla de contingència que té el Go-
vern per retornar-lo. A nosaltres ens sembla més útil 
posar a la seva consideració les dades de context que 
ens condueixen avui a valorar com a positiu aquest 
acord entre administracions, que, ho repetim, posarà 
en valor un sistema que hem construït entre tots i, més 
enllà, permetrà, segur, continuar-lo mantenint amb 
qualitat.

Dic això perquè si avui aprovem aquest decret, conva-
lidem aquest decret, obrirem la porta que pugui can-
viar el pla de contingència de l’ACA, que avui es veu 
obligada –i ho dèiem abans– a retornar ingents quan-
titats de diners als bancs, fet que impossibilita que pu-
gui gastar ni un euro fins al 2018 en noves inversions. 
I tots vostès saben que totes les inversions que ha fet 
l’ACA s’han fet per la via del cànon de l’aigua, de nou 
endeutament o d’altres fons; que el 96 per cent de la 
població catalana té sanejada l’aigua residual, però en-
cara falten nuclis i poblacions de fins a dos mil habi-
tants. I tots vostès poden estar d’acord que no podem 
estar quatre anys més sense invertir ni un euro. I que 
tampoc no podem augmentar més el cànon de l’aigua, 
ni pretendre que les administracions locals, que en te-
nen les competències, troben els recursos que no tenen 
per fer-hi front.

Si tots estem d’acord amb això, hauríem d’estar 
d’acord amb la solució. Una solució que permeti re-
duir l’endeutament de l’ACA, posar-li el comptador 
gairebé a zero, i, per tant, permetre-li afrontar noves 
inversions. El resum del que es pretén també és que 
la Generalitat i l’àrea metropolitana signin un conve-
ni que permeti a la Generalitat ingressar 800 milions 
d’euros, sí, que és la valoració de la compensació per 
les infraestructures realitzades fins al moment; en fi, 
que li permeti posar en valor allò que ha invertit. Tan-
mateix, i a canvi d’això, la Generalitat cedirà a l’àrea 
metropolitana –no a un privat: a l’àrea metropolita-
na– un percentatge del cànon de l’aigua que recapta 
durant un període màxim de trenta anys per al mante-
niment i l’operació dels sistemes de sanejament.

Aquesta és una operació de win-win, hi guanyen les 
dues administracions. La Generalitat obtindrà un in-
grés extraordinari que li permetrà reduir el seu dèfi-

cit i evitar noves retallades i que permetrà també, de 
retop, a l’Agència Catalana de l’Aigua reestructurar 
el seu pla de contingència i realitzar inversions qua-
tre anys abans del que estava previst. Per la banda de 
l’àrea metropolitana, podrà exercir les seves compe-
tències de forma autònoma, amb un règim preesta-
blert per un període de trenta anys, tindrà un marc de 
funcionament estable, uns ingressos recurrents, i no 
haurà de dependre de les atribucions de fons que se 
li assignen anualment i, a més, podrà afrontar noves 
inversions. L’aigua, en aquest sentit, dóna més inde-
pendència a les dues administracions i, en afavorir-les, 
afavorirà els ciutadans.

Per als apòstols antiprivatitzadors, que no es confon-
guin i que no ens confonguin: cinc enunciats per ava-
lar aquesta afirmació. U: la ciutadania no veurà in-
crementat el cànon de l’aigua i comprovarà com es 
millora el servei amb noves inversions que no se li re-
percutiran. Dos: l’ACA segueix essent l’única respon-
sable del cànon de l’aigua a tot Catalunya. Tres: l’àrea 
metropolitana tindrà un marc estable de gestió de pro-
pis recursos durant els propers anys i podrà millo-
rar l’eficiència del sistema. Quatre: les competències 
en matèria de sanejament es mantenen com fins ara. 
I cinc: la titularitat de les infraestructures de saneja-
ment, depuradores i col·lectors, segueix essent pública.

Aquesta proposta que avui debatem ha passat el filtre 
del Consell de Garanties Estatutàries, i ho ha fet amb 
nota. Ho diu un dictamen, claríssim, que aquesta pro-
posta s’ajusta a dret. I els llegeixo literalment extrac-
tes d’allò que s’ha dictaminat, per no estar jo aquí sol 
defensant aquesta posició. Diu el Consell de Garanties 
Estatutàries –u–: «No hi ha dubte que els objectius 
d’estabilitat pressupostària no són sobrevinguts, sinó 
que ja eren coneguts a l’inici de l’any.» Dos, amb rela-
ció amb el projecte..., amb l’objecte i el procés de ne-
gociació del conveni, «l’existència d’un interès públic 
comú es demostra tant en les previsions del mateix de-
cret llei com als actes previs a aquest». Tres: «Les pre-
visions específiques amb relació al contingut material 
que ha de contenir el conveni que potencialment sigui 
signat són prou àmplies com per no predeterminar el 
contingut ni manifestar evidències de control o sotme-
timent de cap de les parts, respectant així el princi-
pi d’igualtat i voluntarietat que regeix aquests instru-
ments.» I el més important: no es crea un nou impost, 
sinó que solament es preveu el pagament únic d’una 
quantitat per part de l’àrea metropolitana, de naturale-
sa compensatòria per la cessió d’uns serveis. No hi ha 
estructura tributària; en conclusió, no hi pot haver do-
ble imposició. No es crea ni s’afegeix cap altre impost 
preexistent al cànon de l’aigua. Això no ho dic jo; ho 
diu el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

Diputades i diputats, hi ha grups parlamentaris ex-
perts a posar-se en contra de tot, i avui ens ensenyen 
el seu mestratge. Perquè mirin que és difícil, és com-
plicat –i ho aconsegueixen–, posar-se en contra d’un 
acord que els permet a uns reduir el dèficit; a d’altres, 
augmentar la inversió, mantenir la titularitat pública i 
les competències en matèria de serveis de sanejament, 
com fins ara, i no incrementar el cànon de l’aigua que 
paguen els ciutadans. Jo tinc la impressió que els qui 
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s’oposen a aquest acord ho fan perquè no volen que 
s’ingressin 800 milions d’euros en el pressupost de la 
Generalitat, perquè no volen que s’evitin noves retalla-
des, no fos cas que s’acabi la possibilitat d’exhibir sa-
marretes, d’exhibir xapes, de posar-se darrere la pan-
carta, de criticar que no s’ha pagat un concert o no 
s’ha pagat una escola bressol... Vostès no volen que es 
resolgui res, perquè cuanto peor, mejor –cuanto peor, 
mejor. Dit d’una altra manera: hi ha grups que són ex-
perts a trobar un problema per a cada solució i que ens 
demostren que és possible –sí, és possible– ser molt 
responsable d’un endeutament i ser, al mateix temps, 
molt irresponsable a l’hora de resoldre’l.

En definitiva, nosaltres creiem que aquest és un de-
cret llei que s’ha de convalidar, que és bo; que és bo 
per a les dues administracions que l’han de signar fi-
nalment, que serà bo per als ciutadans; que no té res 
d’apocalíptic, que no té res de tot això que se’ns ha 
dit, que si ens estàvem venent el país... Mirin, vostès, 
el país, alguns de vostès, el van posar al peu dels ca-
valls dels mercats financers. Nosaltres, potser diuen 
que ens l’estem venent. Vostès el van posar al peu dels 
cavalls dels mercats financers, vostès el van hipotecar, 
ens van hipotecar fins al segle vinent. Deixin-nos una 
mica de marge per mirar de resoldre el forat que vos-
tès ens van deixar.

Gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Senyores diputades i senyors diputats, procedirem a la 
votació i validació del decret llei. D’acord amb l’arti-
cle 136.3 del Reglament, s’entén que els vots afirma-
tius són favorables a la validació del decret llei i els 
vots negatius són favorables a la derogació.

Passem, doncs, a la votació de la validació del decret 
llei.

Comença la votació.

Atès el resultat de les votacions –69 vots a favor, 43 en 
contra i 20 abstencions–, el Decret llei 2/2014 queda 
validat.

Atès que en algunes intervencions s’ha demanat que 
es tramités aquest decret llei com a projecte de llei, 
passarem ara a la seva votació. S’entén que els vots 
afirmatius són favorables a la tramitació com a projec-
te de llei i que els vots negatius són en sentit contrari.

Comença la votació.

Vist el resultat de la votació, de 63 vots a favor i 69 en 
contra, el decret llei ha quedat validat i no es tramitarà 
com a projecte de llei.

Procediment
per a elegir tres membres del 
Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (tram. 285-00002/10)

Passem al quart punt de l’ordre del dia, que és el pro-
cediment per elegir tres membres del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya.

Els faig avinent que s’ha presentat una candidatura 
conjunta, signada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, i que els tres candidats pro-
posats són els següents: el senyor Salvador Alsius i 
Clavera, la senyora Yvonne Griley i Martínez i la se-
nyora Eva Parera i Escrichs.

D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 2/2000, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, segons la modifi-
cació introduïda per la Llei 2/2012, de 22 de febrer, es 
requereix una majoria de dos terços perquè els candi-
dats resultin elegits. Si en una primera votació no s’ob-
tingués aquesta majoria, que són noranta vots, s’elegi-
ria per majoria absoluta en una segona votació, que es 
faria en aquesta mateixa sessió plenària.

Hi ha algun grup parlamentari que ha demanat la pa-
raula per intervenir en aquest moment i per posicio-
nar-se. En primer lloc, en nom del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida, té la paraula la il-
lustre diputada senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies...

La presidenta

Tres minuts.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Sí, només per fer avinent i per re-
flexionar, eh?, en aquest moment, que estem fent una 
renovació de la meitat dels membres del Consell de 
l’Audiovisual en un moment en què estem debatent 
en aquest Parlament dues lleis de modificació de les 
lleis audiovisuals que precisament podrien impactar 
en els perfils que volem per al CAC i en les majories 
d’elecció del CAC, que estem fent aquesta renovació 
en un moment en què hi ha una decisió encallada en 
el CAC, en el Consell de l’Audiovisual, important, so-
bre l’adjudicació de llicències radiofòniques, on hi ha 
unes grans implicacions econòmiques i interessos al 
darrere.

I també per dir, en nom del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa i d’Esquerra Unida, que valorem el perfil d’un 
dels candidats que es presenta, que creiem que s’adiu 
totalment amb el que diu la Llei del CAC, que han de 
ser persones de prestigi reconegut i contrastat, amb 
experiència professional en el sector audiovisual, i 
que ofereixin garanties de plena independència. Estem 
parlant, evidentment, del senyor Salvador Alsius, que 
ja vam copresentar conjuntament amb Esquerra ara fa 
dos anys i que lamentem no haver pogut tornar a co-
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presentar aquesta vegada, perquè no se’ns n’ha donat 
l’oportunitat, i, evidentment, hi farem suport.

Demanem, presidenta, votació separada dels tres can-
didats, perquè no serà així, no hi haurà aquest suport 
per part del nostre grup, en el cas de les altres dues 
candidates, de les quals ens abstenim de valorar si són 
perfils professionals idonis o no per al Consell de l’Au-
diovisual, perquè no és per això que han estat elegides 
candidates a ser membres del CAC, sinó per altres cir-
cumstàncies internes dels partits que les han proposat.

La presidenta

El senyor Rivera?

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Bé, el nostre grup no 
se n’amaga, de la posició política respecte al CAC. 
Nosalt res simplement creiem que un organisme de 
control previ als mitjans de comunicació, de caràcter 
administratiu i, com es veu en els perfils que avui vo-
tarem, polític, i de control polític als mitjans de comu-
nicació, per nosaltres no hauria d’existir. És a dir, per 
tant, som molt senzills en aquesta situació: és a dir, si 
nosaltres governéssim a Catalunya, el CAC no existi-
ria, no hi hauria un control previ d’exdiputats, exsena-
dors i senyors amb carnets de partit controlant els mit-
jans de comunicació, perquè no és el nostre model de 
democràcia, perquè no és el nostre model de mitjans 
de comunicació. Per això nosaltres no participem i ens 
abstenim sempre en aquest tipus de votació.

Però és que a més a més, en aquest cas que votarem 
avui a més a més es torna a produir el que ja es va pro-
duir l’última vegada, que és que sense cap mena d’es-
crúpol, sense cap mena de vergonya, sense cap mena 
d’intenció d’amagar res, càrrecs públics amb carnet de 
partit polític es presenten suposadament per fer una 
tasca de professionals del periodisme, de professionals 
dels mitjans de comunicació. L’article 4.2 de la matei-
xa llei diu que els membres del consell hauran de ser 
escollits entre persones de reconegut prestigi, contras-
tat, i amb experiència professional en el sector audio-
visual i que ofereixin garanties de plena independèn-
cia. No sé si se l’han llegit, però estan incomplint la 
llei, perquè tenir el carnet d’un partit polític i seure 
per controlar els mitjans de comunicació va en contra 
precisament de la independència del càrrec, en aquest 
cas, de l’organisme.

Per tant, ni estem d’acord amb l’existència de l’orga-
nisme, ni participarem ni legitimarem que els senyors 
–siguin de Ciutadans, siguin del PSC, siguin del PP, 
siguin d’Iniciativa, siguin d’Esquerra o de Convergèn-
cia– que s’asseuen en un escó se’n vagin, sense cap 
mena d’experiència professional en el sector audiovi-
sual, a seure per rebre trucades i per fer el que diguin 
els partits polítics en un organisme que costa 6 mili-
ons d’euros. Per tant, nosaltres no participem d’aquest 
model poc democràtic i poc transparent, nosaltres no 
participem de la politització del sector audiovisual i, 
per tant, nosaltres, com sempre hem fet, no entrem ni 
a valorar els perfils en aquest cas, novament polititzats 

i novament al servei dels partits, i no al servei del sec-
tor audiovisual ni de les persones.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, el senyor Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Bé, des d’Esquerra in-
tentem sempre buscar per a cada lloc la persona idò-
nia, els perfils idonis, i, per tant, qui millor pot exer-
cir aquelles responsabilitats en cadascun dels òrgans. 
També ho hem fet així aquesta vegada. Agraïm la vo-
luntat de suport aquí expressat, i crec que, si fem un 
repàs històric de les propostes que s’han fet des del 
nostre partit al CAC, trobaran sempre professionals de 
reconegut prestigi, gent del món universitari, gent que 
pot fer realment aportacions a aquest òrgan. És la nos-
tra manera d’actuar i continuarem fent-ho així.

La presidenta

El senyor Santi Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. També per expressar el nos-
tre sentit de vot en aquesta proposta de renovació de 
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
I en aquest sentit hem de dir que el fet que el nostre 
grup votarà favorablement els tres candidats propo-
sats pels grups de Convergència i Unió i d’Esquerra 
Republicana no ha de significar ni significa de cap de 
les maneres que el nostre grup estigui satisfet amb les 
tasques que està desenvolupant el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya els darrers temps. Especialment 
considerem que han tingut fins aquest moment –i es-
perem que això es pugui corregir– un biaix polític im-
portant, que creiem que això el que provoca precisa-
ment és contribuir al descrèdit d’aquesta institució. I el 
que esperem, una vegada més, donant suport a la vota-
ció dels candidats proposats, és que es pugui corregir 
aquesta deriva que ha anat adquirint els darrers temps.

També volem advertir que el fet que el nostre grup do-
ni suport a aquest posicionament no significa una con-
fiança absoluta en tots els candidats. I concretament 
voldríem expressar que, a pesar que un dels candidats 
ha expressat públicament la seva animadversió cap al 
Partit Popular i cap a membres –i diferents membres– 
del Partit Popular, el nostre grup no ho tindrà en con-
sideració, i considerarem que haurà estat proposat per 
un grup parlamentari d’aquesta cambra i, en conse-
qüència, també tindrà el nostre vot favorable, que, hi 
insisteixo i ho reitero, no significa de cap de les ma-
neres estar d’acord amb l’actuació del CAC, que segu-
rament altres critiquen perquè no tenen la capacitat de 
proposta necessària per tenir-hi també un representant 
en el seu consell.

Gràcies.
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La presidenta

Senyor Jordi Turull?

Jordi Turull i Negre

Sí; moltes gràcies, presidenta. Hi ha hagut alguna opi-
nió que nosaltres no podem passar per alt. El senyor 
Rivera diu: «un mètode com el d’avui, poc democrà-
tic i poc transparent». Poc democràtic? Ho votarem, i 
això és la democràcia, i el resultat es veurà aquí. Poc 
transparent? Tothom ha explicat el seu currículum, els 
tres candidats han passat un hearing, s’han personat, 
han pogut escoltar l’opinió de tots els diputats i dipu-
tades d’aquesta cambra.

I una reflexió molt..., que nosaltres també volem dir: 
tots vostès, que estan asseguts aquí, quan deixin de 
fer política, nosaltres considerarem que poden tenir 
prestigi en algun dels seus àmbits. No per haver-se de-
dicat a la política o tenir militància política un dei-
xa de tenir prestigi en algun dels àmbits. I a vegades 
es pot tenir més filiació política sense militar en un 
partit que a vegades militant en un partit. (Remor de 
veus.) Per tant, jo els demanaria una mica de respecte 
per tota aquella gent que creu en la política. Si vostès 
volen destruir la política, vostès faran. Per nosaltres, 
un polític és una persona i pot tenir prestigi. I la in-
dependència es valora per les accions, no pel currícu-
lum. I fins ara no he sentit cap queixa de cap membre 
del CAC, sigui del cantó que sigui, nomenat o pro-
posat per ningú, perquè hagi tingut una acció que no 
s’hagi ajustat al que marca la Llei del CAC.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Passem, doncs, a la votació, que d’acord amb l’article 
90.3 del Reglament es farà electrònica i secreta, per la 
qual cosa demano als serveis de la cambra que pren-
guin les mesures pertinents per garantir el secret de la 
votació. (Pausa.)

Doncs, tal com se’ns ha demanat, iniciarem la votació 
dels tres candidats, un per un, per ordre alfabètic. No 
veuran el resultat en els taulers, sinó que els membres 
de la Mesa el tindrem aquí i jo els el diré.

Passem a la votació, en primer lloc, del senyor Salva-
dor Alsius i Clavera.

Comença la votació.

Ha estat designat per 116 vots a favor, 5 en contra i  
9 abstencions.

Passem ara a la votació de la senyora Yvonne Griley 
i Martínez.

Comença la votació.

Ha estat designada per 106 vots a favor, 14 en contra i 
12 abstencions.

Passem ara a votar la senyora Eva Parera i Escrichs.

Comença la votació.

Ha estat designada per 107 vots a favor, 13 en contra i 
12 abstencions.

Atès que tots tres han assolit la majoria reglamentària, 
queden designats el senyor Salvador Alsius, la senyora 
Yvonne Griley i la senyora Eva Parera com a membres 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, als quals 
els trasllado la meva felicitació.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’acció 
exterior (tram. 302-00187/10)

Passem a l’onzè punt de l’ordre del dia, que és la pri-
mera moció, i que és la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política d’acció exterior.

Recordo a les senyores diputades i diputats que al fi-
nal d’aquesta moció hi haurà crida a votacions (remor 
de veus) i que la sessió de la tarda la iniciarem a dos 
quarts de cinc, d’acord? (Pausa.)

Doncs, Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’acció exterior. Per exposar-la 
té la paraula la il·lustre senyora Sara Vilà, del Grup 
d’Inicia tiva Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

(Remor de veus. Pausa.)

Sara Vilà Galan

Gràcies, presidenta. Entre ahir i avui ja són 81 morts 
–entre els quals hi ha 25 nens i nenes, a qui el Govern 
d’Israel també deu considerar, suposem, petits terro-
ristes de Hamàs–, 537 ferits, 785 bombardejos o atacs 
aeris... Des del nostre grup volem donar el més sentit 
condol a les famílies dels palestins assassinats a mans 
de l’exèrcit israelià, la nostra condemna més contun-
dent al nou càstig col·lectiu, impresentable i injustifi-
cable. L’operació Marge Protector és un nou aparador 
de la capacitat militar que té l’exèrcit israelià i de les 
empreses de seguretat israelianes amb les quals la Ge-
neralitat, el Govern de la Generalitat, i el Govern es-
panyol fan negoci; també hi tenen relacions. També 
ho va ser l’operació Plom Fos el 2008, amb un balanç 
de 1.300 morts, tots palestins i palestines, i un terç 
d’aquests morts eren nens i nenes.

Aquesta no és una moció d’Iniciativa - Esquerra Uni-
da i Alternativa, ni és una moció del PSC, ni és una 
moció d’Esquerra Republicana, ni és una moció de la 
CUP: ho és de tots. És una moció que impulsa a crits 
el poble palestí, el poble kurd i el poble sahrauí, que fa 
dècades que demanen emparament a la comunitat in-
ternacional. També demanen que els nostres governs 
deixin de ser còmplices dels diferents genocidis i vul-
neració constant dels drets humans i dels pobles.

Fa dues setmanes vaig tenir ocasió d’explicar al con-
seller, directament, per què bona part de la societat 
catalana demana que s’abandonin els acords amb el 
Govern israelià o, com a mínim, que s’expliquin amb 
transparència; acords que es van prendre durant el  
viatge del president, amb una trentena d’empresaris, a 
Israel el mes de novembre de l’any passat i que tenen 
implicació directa en empreses israelianes que fan ne-
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goci amb l’ocupació d’Israel i l’assassinat. La societat 
catalana sempre s’ha identificat més amb el sentiment 
del poble palestí, un poble que ha patit l’ocupació des 
de l’any 1948 amb l’operació de la Nakba, que va su-
posar que tres quartes parts de la població hagués de 
fugir de Palestina.

Des de 1948, aquest és el resultat: el que era Palestina 
el 1946, concretament, i el que és Palestina avui, 2013. 
Un poble que a pesar de les múltiples resolucions de 
les Nacions Unides continua patint, dia sí i dia tam-
bé, l’ocupació del seu territori, de la seua aigua, dels 
seus recursos, el bloqueig del comerç interior i exte-
rior. Israel és un apartheid, com ho era Sud-àfrica; és 
la vergonya i és el paradigma de la incoherència d’Oc-
cident. Per a la societat catalana, Israel no és cap mo-
del d’alliberament, ja ho vam dir; i si ho és, o ho és per 
al Govern, jo baixo en la pròxima parada, com deia el 
periodista Lucas Marco, i potser amb mi baixin uns 
quants centenars de milers més de catalans.

Ahir el ministre d’Afers Exteriors d’Escòcia, un país 
que sí que ens podria servir com a model per a l’allibe-
rament nacional i que de fet per nosaltres ho és, va con-
demnar la violència del Govern israelià i va demanar 
explícitament que s’aturi el bloqueig a Gaza. També  
es va oferir a atendre tots els ferits de Gaza en els seus 
hospitals. Però, clar, com podran sortir de Gaza, si 
allò ara mateix és una ratera que jo mateixa vaig tenir 
també possibilitat de viure? Les dues fronteres estan 
tancades, i tampoc es pot sortir per mar.

Ens volen fer creure que és una guerra. No és una 
guerra, és una ocupació, és un genocidi. Israel és 
apartheid. I el Govern de la Generalitat té relacions 
amb el Govern d’Israel i té relacions amb empreses 
que tenen implicació directa amb l’ocupació i amb 
l’assassinat dels palestins i palestines que estan morint 
avui a Gaza.

La presidenta

Per posicionar-se en les esmenes que s’han presentat 
té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
ta, l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats i diputades..., 
aprofito per saludar les entitats i plataformes de soli-
daritat amb Palestina i amb el Sàhara que ens acom-
panyen avui aquí.

«Sempre la vostra societat violenta i caòtica, fins i tot 
quan diu que vol la pau, fins i tot quan aparenta repòs, 
porta dins seu la guerra, així com la nuvolada dor-
ment porta a dins la tempesta.» Permetin-me comen-
çar amb aquesta cita...

(David Fernàndez i Ramos demana per parlar.)

La presidenta

Un moment, senyor Pedret, perdoni, eh?, un moment. 
Senyor David Fernàndez, què vol?

David Fernàndez i Ramos

Per una incidència greu. Aquí, quan s’ha parlat del Sà-
hara i de palestí, aquí, aquest senyor ha dit «moros»... 
I li demano que ho retiri immediatament.

(Pausa. Veus de fons.)

La presidenta

Continuï.

Ferran Pedret i Santos

Deia –i entenc que s’hagi fet aquesta intervenció– que 
em permetin començar amb aquesta cita, amb unes 
paraules que va pronunciar l’any 1895 Jean Jaurès, un 
dels pares del socialisme francès, de la secció france-
sa de la Internacional Obrera, la meva intervenció so-
bre la moció que ens presenta Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, a la qual dona-
rem suport en quasi tots els seus punts.

Ho faig en homenatge al socialista, a l’internacionalis-
ta, ara que som a prop del 31 de juliol, quan comme-
morarem que farà cent anys del seu assassinat a mans 
d’un nacionalista francès, d’un reaccionari de dretes.

I ve al cas, ho podran veure de seguida, perquè Jaurès 
el van matar no tan sols per ser socialista o interna-
cionalista, sinó per oposar-se fermament, activament, 
amb coratge i determinació, a la gran guerra que s’al-
birava en l’horitzó. Quatre dies més tard va esclatar 
la guerra entre Alemanya i França, dins de la Prime-
ra Guerra Mundial, aquesta piconadora absurda de la 
trinxera, el Somme, Verdun, el gas, la barbàrie. I com 
la campana de Schiller, mortuos plango, vivos voco; 
ploro els morts i apel·lo als vius.

Quants més Verduns, quants més camps de concen-
tració per a bòers a Sud-àfrica, quants més genocidis 
armenis, quants més Oradour-sur-Glane, quantes Sa-
bra i Xatila, quants més estadis nacionals de Santia-
go de Xile, quantes més places de braus de Badajoz, 
quantes més escoles de mecànica de l’armada, quants 
més Guernica, Coventry o Dresden, quantes més Xoà, 
quants més Mauthausen, gulags, quantes més Fosses 
Ardeatines o fosses de Katyn, quantes més Srebreni-
ca, quantes més Sierra Leone o Costa d’Ivori, quan-
tes més guerres als Grans Llacs, quantes més Cam-
bodges, quants més Tindouf o Gdeim Izik, quant més 
plom fos caurà sobre Gaza abans que ens deixem d’in-
fligir aquestes atrocitats els uns als altres?

Quantes cases demolides, quants més càstigs col-
lectius, quantes terres colonitzades, quanta aigua se-
rà furtada, quanta olivera arrencada, quants coets més 
cauran sobre Sederot, quanta gent assassinada, quan-
ta manifestació reprimida, quants anys més hauran 
d’esperar els refugiats per tornar a casa, quants murs 
s’hauran d’alçar, monuments formidables a la igno-
mínia, abans de caure, abans que ens adonem que la 
violència tan sols engendra violència, abans que enten-
guem el patiment i la humanitat de l’altre, que sempre 
està amb nosaltres com qualsevol altre?
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Fins quan la justícia tindrà com a fronteres el pragma-
tisme cínic de la Realpolitik i de la raó d’estat? Fins 
quan? En algun moment hem de dir prou. Vivos voco.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, té la paraula l’il·lustríssim senyor 
Jordi Solé.

Jordi Solé i Ferrando

Gràcies, president. En primer lloc, una consideració 
de forma: ens ha sorprès que una moció que porta per 
títol «moció sobre la política d’acció exterior» aca-
bi parlant exclusivament de tres conflictes o situaci-
ons nacionals concretes, que són molt rellevants, molt 
complexes, que necessiten una solució urgent, però 
que, en qualsevol cas, no esgoten la política exterior 
de Catalunya, que ni comença ni acaba amb el conflic-
te entre Israel i Palestina, la situació del Sàhara Oc-
cidental i el cas del Kurdistan. Podríem haver agafat 
altres casos, per què no?, com, per exemple, el del Ti-
bet o la moció es podria haver centrat en un dels tres 
casos, cosa que probablement hauria estat més encer-
tada, i encara més sentint les intervencions que m’han 
precedit.

En qualsevol cas, el nostre país té en l’àmbit interna-
cional la capacitat d’incidència que té. Fins i tot hem 
d’assumir que quan siguem un estat independent la 
nostra capacitat d’incidència serà molt major de la que 
tenim ara, però tot i això serà modesta.

Ara bé, això no ens eximeix de posicionar-nos, ara ja 
i quan siguem estat, davant de conflictes violents i da-
vant de violacions sistemàtiques dels drets humans i 
dels drets col·lectius dels pobles. I aquest posiciona-
ment ha d’estar basat en tot moment en la cultura de 
la pau, la no-violència i el respecte a les resolucions 
internacionals.

Amb relació al contingut concret d’aquesta moció i, en 
primer lloc, pel que fa al conflicte entre Israel i Pales-
tina, malauradament, començar dient que lamentem 
l’actual escalada de violència que ja ha provocat més 
de setanta morts i cinc-cents ferits. Instem les parts en 
conflicte a aturar immediatament la violència.

Certament, des de Gaza cal que s’aturi el llançament 
de coets contra la població civil israeliana i Israel cal 
que aturi la seva política de càstig col·lectiu, que cons-
titueix una vulneració flagrant dels drets humans; la 
seva ofensiva aèria sobre Gaza, i que es desdigui de 
fer una incursió terrestre, que de ben segur causarà 
més morts entre la població civil, més repressió, més 
devastació a la franja i més odi. Conflictes com aquest 
no es poden abordar des del maximalisme. I em sem-
blaria poc prudent caure en la temptació de donar un 
suport cec i incondicional a qualsevol de les parts. 
Nosaltres estem a favor del poble israelià i del poble 
palestí que treballen per la pau, dels jueus i dels àrabs 
que busquen una veritable reconciliació, de la diàspo-
ra crítica amb uns governs i unes institucions incapa-
ces d’aturar la violència i de resoldre el conflicte.

Afirmem els drets dels palestins a viure en llibertat en 
el seu propi estat en condicions de vida dignes i sen-
se ser sotmesos a una vulneració diària i sistemàtica 
dels seus drets fonamentals; alhora també defensem 
els drets dels israelians a viure amb seguretat.

Som conscients de l’enorme desproporció que hi ha en 
la situació, en els mitjans i en la reacció d’uns i d’al-
tres; som conscients que el poble palestí viu sota una 
situació d’opressió inacceptable, però amb la situació 
actual hi perd tothom, uns més que d’altres, evident-
ment. Però, en definitiva, ningú es pot considerar ven-
cedor quan després de més de sis dècades de conflicte 
tots els intents de construir la pau han acabat fracas-
sant.

És més, veient com es repeteixen una vegada i una 
altra determinades conductes per part dels governs 
israe lians, però també per part de determinades facci-
ons palestines, un es pregunta si realment el que inte-
ressa és la pau.

Davant d’aquest enquistament, davant de la continua-
da violació de la legalitat internacional i de les resolu-
cions de Nacions Unides, és necessària la pressió in-
ternacional per modificar conductes dels governs –un 
altre cop cal diferenciar, cal distingir entre govern i 
població–, conductes que només contribueixen a allu-
nyar el conflicte de la solució definitiva.

En aquest sentit, la campanya per denunciar els vin-
cles d’empreses amb els assentaments il·legals, una po-
lítica d’expansió condemnada reiteradament per la co-
munitat internacional, és una oportunitat per fer veure 
al Govern israelià que s’ha d’atendre les resolucions 
internacionals i que la política de colonització, a més 
a més d’injusta, és un greu obstacle per a la pau a la 
zona.

Nosaltres entenem que el nostre país ha de tenir vin-
cles institucionals, comercials, universitaris, etcètera, 
amb Israel, però també entenem que no podem mi-
rar cap a un altre lloc quan es creuen línies verme-
lles marcades per la comunitat internacional. I una 
d’aquestes línies són els assentaments il·legals i la 
complicitat amb qui els promou i qui en fa negoci.

La Unió Europea i alguns dels seus estats membres ja 
han començat a donar senyals clars en aquest sentit i 
nosaltres no hauríem de quedar enrere.

Atès que s’han acceptat la majoria de les nostres es-
menes i n’hem transaccionat d’altres, votarem a favor 
de la majoria dels punts, però demanarem votació se-
parada del punt d.

Pel que fa al Sàhara Occidental, que a la moció tam-
bé se’n parla, la nostra posició és clara: cal fer efectiu 
el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí a través 
d’un referèndum d’independència en els termes recla-
mats per la comunitat internacional.

I també, evidentment, donem suport que el poble 
kurd, des dels diferents estats on es troba, pugui deci-
dir lliurement el seu futur.

Moltes gràcies.
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La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor José María Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, en 
esencia, después de oír al señor Solé, tengo que decir 
que, a pesar de las discrepancias ideológicas que es 
evidente que tenemos, podemos estar muy de acuer-
do en el contenido de fondo de su intervención en lo 
que se refiere a la moción presentada por Iniciativa, al 
respecto de la cual creo que parte de bastantes aprio-
rismos y además se ha presentado, creo yo, en algunos 
aspectos, con bastante falta de rigor y algunas contra-
dicciones importantes.

Estamos hablando de cuestiones muy serias y además 
de rabiosa actualidad, desafortunadamente, y creo 
que no podemos abordarlas con la falta de rigor con 
la que en algunos aspectos se han abordado desde la 
propia moción.

Respecto del primer punto, nos pedían al principio 
que la acción exterior de Cataluña se guiase por una 
ley que no estaba aprobada; afortunadamente eso lo 
han quitado de su moción, pero han añadido algo, y es 
que la política exterior de Cataluña esté guiada por de-
terminados principios.

Yo les pido que tengan rigor y vean que Cataluña no 
puede llevar a cabo política exterior; lleva a cabo ac-
ción exterior, que es lo que está reconocido en el Esta-
tuto de autonomía. Entonces, esto no lo podemos vo-
tar. Yo lo siento. Sé que ustedes querrían otra cosa, 
pero hoy por hoy es así.

Respecto de Palestina y la situación que se está vi-
viendo allí tan grave, quieren de nuevo jugar a los es-
tados. Yo entiendo que lo hagan y que además tienten 
al señor Homs a hacerlo, porque a él le gusta hacerlo. 
Pero entiendan que Cataluña es una comunidad autó-
noma de España, y no pueden, como ustedes propo-
nían, impulsar desde Cataluña o a través del Gobierno 
catalán un proceso de autodeterminación o solicitar, 
el Gobierno catalán, al Tribunal de La Haya que pro-
cese al Gobierno de Israel.

Luego, piden ustedes que las universidades catalanas 
rescindan los contratos con las universidades de Is-
rael, la cuales, según ustedes, todas ellas, están impli-
cadas en el proceso de colonización ilegal de los te-
rritorios palestinos o han colaborado con las acciones 
que se han llevado –ilegales– allí.

Yo reconozco que sinceramente no sé si todas ellas es-
tán implicadas en estos hechos, pero, por lógica, debe-
rían también pedir que no se financiasen algunas uni-
versidades españolas que llevan a cabo investigación 
militar y que también algunas de las innovaciones que 
se han generado en ellas van destinadas a cuestiones 
armamentísticas. En fin, yo creo que son cosas que 
denotan un poco la incoherencia que preside su mo-
ción, ¿no?

Después, respecto del Sáhara, pues, las propuestas 
que proponen no hacen otra cosa que reiterar lo que 

este Parlamento y otros muchos parlamentos españo-
les, pues, ya han declarado e impulsado a través de los 
grupos de trabajo que se han creado al respecto.

Y en ambas cuestiones, en la de Palestina y en el Sá-
hara, nosotros hemos presentado algunas enmiendas 
en el sentido de que las propuestas que de fondo son 
razonables se canalicen, en todo caso, a través del Go-
bierno central, que es quien tiene la competencia para 
desarrollar la política exterior del Estado, y siempre, 
por supuesto, de acuerdo con los principios del dere-
cho internacional y las resoluciones adoptadas por la 
ONU y en algunos casos por la Unión Europea.

En este sentido, no puedo estarme de hacer una refe-
rencia a la parte en la que ustedes hablan del Kurdis-
tán. Aquí ya directamente no han aceptado ninguna 
enmienda, o ni siquiera la han incluido por su cuenta, 
de que sea, de que se inste a través del Gobierno cen-
tral. Ustedes han pedido directamente al Gobierno de 
la Generalitat que exija al Gobierno de Turquía que 
modifique su constitución. O sea, esto no tiene ningún 
sentido, de verdad.

Yo les pido..., ya sé que no estamos de acuerdo en el 
fondo de las cosas, pero tengan rigor; o sea, es que 
esto no se puede pedir, que el Gobierno de Cataluña 
exija al Gobierno de Turquía que modifique su consti-
tución, entre otras cosas –y esto ya sí que es lo que me 
sorprende y me gustaría ponerles de manifiesto–, para 
algo en lo que en el fondo estamos de acuerdo, que es 
que se respete la identidad del pueblo kurdo y el dere-
cho de los kurdos a estudiar en su lengua, derecho que 
ustedes votan para que los castellanoparlantes aquí no 
puedan ejercer. (Remor de veus.)

Gracias, señoras y señores diputados.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Mireia Canals.

Mireia Canals i Botines

Gràcies, presidenta. Conseller, consellera, diputades, 
diputats, des del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió ja els avancem que votarem en contra de la ma-
jor part d’aquesta moció, una moció que és un tres en 
un, dirigit a desgastar el Govern de la Generalitat amb 
el pretext d’un suposat fil conductor, com anomenava 
la diputada Vilà en la presentació de la interpel·lació 
fa quinze dies en sessió plenària; un fil conductor que, 
pel que hem entès, és el projecte de llei de l’acció exte-
rior que tot just vam encetar en ponència divendres de 
la setmana passada.

Primera inconsistència d’aquesta moció: basar-se 
en un projecte de llei encara ni debatut, ni negociat, 
ni votat. Tot i que ens alegrem que comparteixin els 
principis rectors de la futura llei, perquè això facilita-
rà el debat de la ponència, i ja els avanço que aquest 
primer punt, el punt a, el votarem a favor.

Rigor, mètode, respecte pels temps, res d’això trobem 
en la seva proposta, ni diàleg. Vostè ha rebut encàr-
recs o els ha fet, de diferents organitzacions i entitats, 
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i els ha agrupat en una moció, sense cap mena de ri-
gor, ni mètode, ni respecte pels processos legislatius 
ni diàleg, i en aquest punt passo a comentar-li una sè-
rie d’observacions.

Per començar, els drets humans, la llibertat, la pau. 
Les víctimes dels conflictes bèl·lics ens dolen a tots, 
sense color polític, com tampoc tenen color polític 
els drets humans. S’emmascara darrere d’un conflic-
te tan complex com el d’Israel i Palestina. Veu i sent 
les notícies? Creu realment que ara i en sessió plenària 
d’aquest Parlament toca aquest debat?

Ens demanen un posicionament. Doncs, ja el té en la 
nostra esmena. El Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió expressa el reconeixement per al dret a l’au-
todeterminació dels pobles; manifesta el rebuig de la 
Llei orgànica 1/2014, del 13 de març, de modificació 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre jurisdic-
ció universal, i, a més a més, condemnem qualsevol 
discriminació o violència per raó de gènere, origen, 
nacionalitat, raça, edat, religió o convicció polítiques.

D’altra banda, des del nostre grup parlamentari rebut-
gem i condemnem tots els actes de violència, atacs 
contra les dones i la pràctica sistemàtica de violacions 
i tortures que es produeixen al món.

De fet, des de Convergència i Unió, expressem la ne-
cessitat que delegacions internacionals puguin exercir 
la seva tasca d’observació internacional i informació, 
i vetllar per la consolidació de la democràcia, el res-
pecte als drets humans i les llibertats individuals dels 
pobles. A més a més, som de la creença que l’Acord 
nacional d’acció exterior dóna pautes per guiar la polí-
tica exterior de Catalunya i reforça la política exterior 
basada en la solidaritat.

Sincerament, li dic que ni aquest Parlament ni el Go-
vern de la Generalitat hem de pretendre resoldre per 
nosaltres sols tot allò que representen els conflictes in-
closos en aquesta moció. Nosaltres no ens hem d’eri-
gir en jutges i determinar qui té la raó de què, i, des 
d’aquest punt de vista, allò que ens toca fer és ser pro-
fundament respectuosos amb totes les parts, tenir in-
formació de totes les parts –que el Govern de la Gene-
ralitat procura tenir i voler en tot moment–, i situar per 
davant de tot allò que puguin ser expressions consen-
suades en el marc de les Nacions Unides. I amb un eix 
clar, que és el respecte pels drets humans. Seria del tot 
desencertat, tal com apuntava el conseller amb motiu 
de la seva interpel·lació, entendre que el Govern és un 
aliat d’accions genocides o semblants, pensament ab-
solutament desencertat i fora de lloc.

Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
creiem que és un error que busqui aquest tipus de con-
frontació al Parlament de Catalunya. Ara com ara, 
aquest Parlament allò que pot fer és una contribució 
declarativa perquè a nivell internacional no tenim pre-
sència, perquè, lamentablement, no som un estat.

És la seva responsabilitat mesurar les prioritats que 
creuen que tenim com a país. Les bones bases que te-
nim col·lectivament cal que les conservem per tal de 
preservar aquells instruments que ens permetin actuar 
més endavant. Així que nosaltres no estem en dispo-

sició d’acceptar propostes com les que vostès ens fan. 
A poc a poc i bé, preocupem-nos ara pels instruments 
per així poder fer una política menys declarativa per 
quedar bé i més incisiva i proactiva en el futur.

Per acabar, recordar-li que els treballs de l’Intergrup 
del Sàhara van ser concebuts per poder arribar a 
acords consensuats entre les diferents forces políti-
ques. Fa un mes, a la Comissió d’Acció Exterior, es 
va aprovar per consens dels set grups presents a la 
cambra, una resolució, la 991, molt treballada i on 
s’especificava que, i ho cito textualment: «Com és 
tradició, el Ple de la cambra manté el seu compro-
mís polític i humanitari amb el territori del Sàhara.» 
Per aquest motiu, no entenem la rebequeria d’inclou-
re aquests punts en aquesta moció.

Pensem, com li deia al principi, que no respecta els 
processos parlamentaris, perquè, llavors, per a què 
serveix l’espai de diàleg de l’intergrup? I la Comissió 
d’Acció Exterior?

Per tots aquests motius, i perquè creiem que així no 
es poden fer les coses, els oferim, des del nostre grup 
parlamentari, com hem fet sempre, que treballem con-
juntament en la propera ocasió que tinguin la voluntat 
de construir una bona política exterior per a Catalu-
nya, pel que som i per allò que volem ser.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Conseller, consellera, diputats, 
diputades..., senyora Vilà, vostè pretén que avui ens 
posicionem en cinc minuts sobre Israel, Palestina, el 
Sàhara Occidental, Marroc, Iraq, Síria, el Kurdistan, 
Turquia... I, mirin, això no és el Consell de Seguretat 
de Nacions Unides, que, per cert, es reuneix avui, i 
crec que no li importa gaire el que nosaltres puguem 
debatre en aquest Parlament autonòmic.

Això és el Parlament de Catalunya. I aquests debats, 
sense cap recorregut, que avui ens plantegen, només 
serveixen per desviar l’atenció de l’acció exterior del 
Govern de la Generalitat, que, per cert, és francament 
millorable. El que ens han fet avui és el típic discurs 
del que se’n diu el «bonisme», el de quedar bé de cara 
a la galeria, però, en realitat, no pretén solucionar res, 
cap problema, més enllà d’algunes necessitats emocio-
nals. A més, aquest «bonisme» és totalment hipòcrita. 
Hi ha hipocresies que formen part del seu joc ideolò-
gic. I això ho puc entendre. En canvi, no és admissi-
ble aquella hipocresia d’Iniciativa, Izquierda Unida o 
Podemos i tants altres, que s’omplen la boca de supe-
rioritat moral, de bones intencions, com la d’aquesta 
moció, però després justifiquen les vulneracions dels 
drets humans del socialisme real.

Sense anar més lluny, la setmana passada aquest Par-
lament es va tacar d’ignomínia, quan persones que 
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defensaven la llibertat, la justícia i la democràcia a 
Veneçuela, i que mostraven informes d’organismes 
internacionals, com Human Rights Watch o Amnis-
tia Internacional, sobre la violació de drets humans 
del Govern veneçolà, eren acusats, amb tota frivolitat, 
i sense cap prova, de racisme, feixisme i terrorisme.

Després d’allò, després de ser altaveu chavista i fusti-
gadora de víctimes, senyora Vilà, ara no pot venir aquí 
a fer-se la bona amb aquesta moció, perquè aquesta és 
la hipocresia dels que defensen per a altres països un 
sistema que no voldrien per a si mateixos, si no és que, 
això sí, formin part de la casta comunista.

Per altra banda, senyora diputada, tot i que la moció 
ens presenta propostes per a un reguitzell de països, 
vostè va centrar la seva interpel·lació amb el conseller 
Homs en el conflicte israelià i palestí. El va acusar de 
còmplice de l’ocupació a Palestina i també del genoci-
di. Miri, jo amb el conseller des d’aquí les he tingut de 
tots colors, però, sense que serveixi de precedent, això 
que li va fer no es pot fer. No crec, tampoc, per altra 
banda, que el conseller estigués encertat quan va venir 
a dir que si no boicotegen Israel és simplement perquè 
no som un estat o perquè no tenim un estat per fer-ho. 
Però no se’l pot acusar, fins i tot és immoral, del que 
el va acusar.

I no es pot simplificar un conflicte tan complex de la 
manera que ho va fer, perquè s’acaben cometent er-
rors, errors molt greus que requereixen, almenys, una 
disculpa. Vostè va acusar Israel de tots els mals. L’odi 
en el seu relat, en el relat que ens va fer, va ser tal 
que fins i tot va posar en dubte el segrest de tres joves 
jueus. Quatre dies després d’aquella insídia, aquells 
joves apareixien assassinats. És que no es pot ser frí-
vol amb aquests temes, senyora Vilà, i almenys ara té 
l’oportunitat de demanar disculpes per la insídia que 
va proferir fa dues setmanes.

No es pot venir aquí a acusar Israel de tots els mals, 
quan és precisament a Israel allà on els àrabs tenen 
més drets i llibertats que a cap altre país del seu en-
torn. No es pot venir a fer el plantejament maniqueu 
que va fer oblidant que utilitzen nens i dones com a 
escuts humans, amb un discurs de bons i dolents, ob-
viant que els projectils, lamentablement, avui van en 
tots dos costats, es fa un flac servei a la causa de la 
pau justa.

No es pot presentar tampoc, senyora Vilà, una mo-
ció on tracta el Sàhara Occidental rebentant, absolu-
tament rebentant, tots els consensos sobre el Sàhara 
Occidental d’aquest Parlament. No es pot ignorar de 
cap manera la feina de l’Intergrup sobre el Sàhara, on 
el Partit Popular, amb el diputat Rafa Luna, hi treballa 
activament, cercant consensos que facin més forta la 
posició d’aquest Parlament. Avui, senyora Vilà, amb 
el Sàhara Occidental, amb la seva moció, ha fet un flac 
favor a la causa sahrauí.

I, finalment, no es pot tractar la infinita complexitat de 
la situació que ara mateix viu l’Orient Mitjà amb qua-
tre punts d’una moció d’un parlament autonòmic que 
proposen modificar les estructures estatals i les cons-
titucions de països com Turquia, Iraq o Síria.

Això no és seriós, i no jugarem a la seva frivolitat, al 
simplisme i a la hipocresia que avui ens presenten, i, 
per tant, no donarem suport a aquesta moció.

Gràcies, diputats, diputades; gràcies, presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, ara té la paraula el senyor 
Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé. Bon dia. Són molt pocs, cinc minuts, per parlar, 
òbviament, de la immensitat de tots aquests temes, pe-
rò el que és evident és que el nostre espai geopolític 
no és només Europa, sinó que també és la Mediterrà-
nia; que a la Mediterrània s’hi donen moltes situacions 
molt complexes, s’hi han donat històricament, però 
que n’hi ha tres, en concret, que tenen a veure amb el 
dret a decidir, amb el dret dels pobles a decidir lliure-
ment el seu futur, que estan enquistades històricament 
sota el pes d’uns estats que els han negat la llibertat, 
a aquests pobles, que, a més a més, d’això n’han fet 
un motiu de vulneració de drets humans, de persecu-
ció política, d’empresonament, de reclusió i, fins i tot, 
d’apartheid d’aquestes poblacions, davant de les quals 
pensem, nosaltres, que la societat catalana, i davant 
d’ella el seu Parlament, no hauria de restar absoluta-
ment neutral, cega i sorda, davant d’aquestes realitats.

És obvi que l’acció exterior que poden desenvolupar 
la Generalitat i el seu Parlament és molt limitada, pe-
rò, simbòlicament, és molt important el seu posiciona-
ment. El Govern escocès –es deia justament avui– ha 
ofert immediatament ajuda mèdica a Gaza. Les ins-
titucions catalanes és com si no visquessin a la Me-
diterrània, com si no passés res a la Mediterrània, i 
com si no anés amb elles cap dels conflictes que pas-
sen a la Mediterrània, i en els quals el que es demana 
en aquesta moció sobretot són solidaritat, posicions i 
comportaments de solidaritat envers aquests tres po-
bles: el poble sahrauí, el poble palestí i el poble kurd.

Acció exterior catalana que, els seus valors ho diuen, 
hauria d’anar orientada a compartir i defensar en l’àm-
bit internacional el dret a decidir i els drets humans, 
civils i polítics, la democràcia com a fonament bàsic 
i la solidaritat com a l’element que ens caracteritza a 
la humanitat per entendre’ns i per ajudar-nos mútua-
ment.

No és una moció per desgastar el Govern, no s’auto-
immolen els palestins per desgastar el Govern, sinó 
que són tres pobles que, òbviament, si no se’n parla, 
d’ells, no és que deixin de patir, sinó que continuen en 
la seva situació. I, en tot cas, el que és molt incòmode 
i molt inusual és que algú tregui a col·lació, porti a de-
bat la situació d’aquests pobles i els tregui de la igno-
rància absoluta en què les institucions internacionals 
els tenen sotmesos.

És mal negoci aliar-se amb Israel i és mal negoci fer-li 
permanentment la gara-gara. Perquè és el país que més 
resolucions de l’ONU, aquella que ens ha d’aprovar el 
dret d’autodeterminació, tard o d’hora, és el país que 
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més resolucions de l’ONU ha incomplert. Això, a ni-
vell pràctic. Però, a més a més, és molt mal negoci mo-
ral ser còmplice i ser aliat, tenir relacions privilegiades 
com les que actualment té el Govern de la Generali-
tat –a nivell empresarial, amb determinades inversi-
ons israelianes; a nivell diplomàtic, amb determinades 
visites i contactes d’alt nivell; a nivell policial, amb 
la formació de Mossos d’Esquadra i la compravenda 
d’armes–; és molt mal negoci tenir relacions privile-
giades no amb un estat com Israel, no amb el poble 
jueu, ni molt menys, sinó amb un estat, qualsevol que 
sigui, que té unes determinades polítiques d’ocupa-
ció, colonització i apartheid en contra de la població 
ocupada, que no són ni molt menys tolerables, ni molt 
menys acceptables per la humanitat.

Però, és més, o sigui, restar-hi cec i sord, davant d’aques-
tes situacions, és en si mateixa també una actitud de 
complicitat passiva. Davant de les polítiques d’ocupa-
ció, de colonització i d’apartheid de l’Estat israelià so-
bre el poble palestí s’hi ha de respondre, en la mesu-
ra que nosaltres puguem, solidàriament, com a mínim 
no participant-hi i no sent còmplices dels ocupants, no 
animant-los, tustant-los l’esquena, dient-los: «Ei, molt 
bé, ho esteu fent molt bé, teniu dret a respondre.» Els 
palestins no. Els palestins tenen dret a amuntegar-se, 
a néixer, a créixer, a morir, però a amuntegar-se i viu-
re amuntegats sense poder sortir ni entrar d’aquell mur 
que els separa de la llibertat, d’aquell mur que els té re-
closos a Gaza, com si fos, talment –talment–, un gueto, 
com si fos, talment una situació del més pur apartheid 
sud-africà.

La situació, òbviament, del poble palestí no és equi-
parable, en molts sentits, a la del poble sahrauí i la del 
poble kurd. Però avui més que mai també és neces-
sari que girem la nostra vista davant del poble kurd, 
sobretot a les situacions que viu a Turquia, a Iraq i a 
Síria; és més necessari que mai que, davant dels atacs 
permanents que està rebent dia a dia de l’Estat Islà-
mic d’Iraq i el Llevant, d’aquesta organització isla-
mista armada per diferents potències i que està creant 
aquest caos entre Iraq i Síria, sapiguem que hi ha un 
poble kurd que resisteix, que és l’única força demo-
cràtica i progressista, feminista, que està resistint al 
nord de Síria i al nord d’Iraq contra els atacs de l’Estat 
Islàmic, que se l’està ignorant absolutament, se l’està 
deixant morir.

I sabeu quan sortirà a les notícies i sabeu quan serà 
motiu de declaracions d’aquest Parlament? Quan ar-
rasi l’Estat Islàmic, quan hi hagi massacres massives 
contra els kurds, perquè hagin trencat el front que se-
para ara mateix el Kurdistan sirià –Kobani–..., dels 
atacs amb gas sarín, dels atacs amb armes químiques 
que han robat a l’Iraq, dels atacs amb armament pe-
sant que està desenvolupant aquesta organització ter-
rorista sobre el poble kurd.

I també a Turquia. És important deixar clar que Tur-
quia serà una potència internacional, una potència 
mundial, que creixerà el 7 i el 8 per cent, que serà el 
segon exèrcit de l’OTAN, però que no es poden de-
tenir cinc mil i sis mil activistes, polítics, càrrecs 
electes, alcaldes, en una operació anomenada KÇK, i 

desmantellar així qualsevol possibilitat d’exercir qual-
sevol tipus de dret polític en un estat que...

La presidenta

Senyor diputat...

Quim Arrufat Ibáñez

...es pretén... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la il-
lustre senyora Sara Vilà.

Sara Vilà Galan

Gràcies. Bé, Esquerra Republicana ens deia que per 
què aquests tres conflictes: perquè estan dins l’arc de 
la Mediterrània, perquè són els conflictes que tenim és 
a prop i perquè delegacions del Parlament han estat en 
aquests tres països, en aquestes tres nacions, i perquè 
pensàvem que s’havia de fer un retorn al Parlament i 
el Parlament s’havia de pronunciar sobre això.

M’he endut un ensurt per part de Ciutadans quan em 
deia que hi havia falta de rigor. Menys mal que no és 
en el tema de les dades, sinó que només és que vostès 
no reconeixen la sobirania del poble de Catalunya, no 
reconeixen la Generalitat capacitada per fer acció ex-
terior. És un tema que no té res a veure amb el que es 
demana en aquesta moció; per tant, crec que és con-
ciliable.

Convergència i Unió, mirin, posin..., i el PP, estan al 
mateix «barco», tots dos estan al mateix vaixell en ai-
xò, i això es veurà clarament avui, perquè votaran la 
moció, votaran punt per punt i coincidiran amb el PP, 
que és amb qui fan, han decidit i han escollit fer pin-
ça avui. Perquè això és una votació ideològica. I no 
necessitàvem ni tan sols fer un debat. Vostès tenen to-
ta la llibertat per votar a favor o en contra de tots els 
punts de la moció.

I els diré una cosa. Molts dels punts d’aquesta moció 
avui no quedaran aprovats, certament, la majoria de 
punts no quedaran aprovats, però saben que vostès 
amb el PP sumen 1.587.000 vots i nosaltres, la resta 
que sí que aprovarem la majoria de la moció, sumem 
1.783.000 vots. Som més vots a favor dels drets del po-
ble palestí, a favor dels drets del poble kurd, a favor 
dels drets del poble sahrauí.

Això no era un encàrrec, que no es frivolitzi d’aques-
ta manera, no era cap encàrrec, és la demanda a crits 
del poble palestí, les 284 signatures individuals i de 
col·lectius que ja ha aconseguit la campanya «No més 
complicitat amb Israel». Felicitar les entitats per tota 
aquesta lluita que estan portant a nivell de carrer, sa-
ludar-les també perquè avui ens acompanyen, el mo-
viment BDS, la comunitat palestina; el Comitè Nacio-
nal BDS s’ha sumat a aquesta moció i dóna suport a 
aquesta moció; «Amb Palestina al cor», amb més de 
vint entitats; «Rumbo a Gaza», «Complicitats que ma-
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ten», «Negocis ocults» i la coordinadora d’ONG de 
Palestina, que són 135 entitats diferents.

La nostra recompensa està en l’esforç i no en el resul-
tat; un esforç total és una victòria completa. Això ho 
deia Gandhi. Continuarem esforçant-nos fins al final, 
continuarem esforçant-nos al cent per cent perquè la 
Generalitat abandoni la seva complicitat amb Israel.

I finalment demanarem lectura del punt l i del punt  
m bis.

I, per cert, també dir que hi ha una esmena tècnica, i 
és que hi havia –parlant de falta de rigor, senyors de 
Ciutadans, que vostès feien aquesta esmena– una erra-
da, perquè el Parlament de Catalunya no pot instar el 
Govern de l’Estat; per tant, s’ha hagut de canviar.

La presidenta

Cridem a votació.

Senyora Vilà, m bis no en tinc; tinc m. (Pausa llarga.) Se-
nyora Vilà, ja està –ja està–; ja l’he trobat.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.) Senyor Tu-
rull?

Jordi Turull i Negre

Sí, per demanar votació separada del punt número 1.

La presidenta

El punt 1, separat. Molt bé.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.) Senyora 
Mejías? (Pausa.)

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí, presidenta; para pedir votación separada de los 
puntos o las letras, porque lo que tenemos aquí es una 
moción de letras, a, c, d, e, f, h, k, o, y después t, u,  
v y w.

La presidenta

Totes aquestes es poden votar conjuntament? (Pausa.) 
No.

José María Espejo-Saavedra Conesa

No, podríamos hacer dos apartados entre ellas.

La presidenta

Doncs, primer, escoltaré els altres grups i ja ho farem.

(Maurici Lucena i Betriu demana per parlar.) Senyor 
Lucena?

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Voldríem demanar votació sepa-
rada dels punts v, w i x –v, w i x.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. (Pausa.) Senyor Lucena, les tres lletres aques-
tes es poden votar conjuntament? (Pausa.) Sí.

Llavors el senyor Espejo-Saavedra té alguna agrupa-
ció?

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí; de las que he citado, se podrían agrupar por un la-
do la d, la e, la k y la o, y después el resto.

La presidenta

I després la resta. Molt bé. (Veus de fons.) A veure, 
anirem pas per pas, i votarem en primer lloc el punt 1.

(José María Espejo-Saavedra Conesa demana per par-
lar.) Senyor Espejo-Saavedra?

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí, presidenta. Es que yo, en el texto que se ha pasado, 
definitivo...

La presidenta

És..., no, no, no, és a, té raó, a; a, eh? (Pausa.) D’acord.

Doncs, votem en primer lloc l’apartat a.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 105 vots a favor i 27 en contra.

Votarem ara l’apartat c..., no, perdó, l’apartat d –d.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 36 vots a favor, 66 en contra i 30 
abstencions.

Votarem ara els apartats e, k i o –e, k i o.

Comença la votació.

Han estat rebutjats per 57 vots a favor, 65 en contra i 
9 abstencions.

Votarem ara l’apartat x –x.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 38 vots a favor, 75 en contra i 19 
abstencions.

Votem ara els apartats v i w –v i w.

Comença la votació.

Han estat rebutjats per 38 vots a favor, 75 en contra i 
19 abstencions.

Ara votarem conjuntament els apartats c, f, h, t i u. 
D’acord? (Pausa.)

Comença la votació.

Han estat rebutjats per 57 vots a favor, 75 en contra.

Ara donarem lectura a l’apartat l i a l’apartat m bis.
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La vicepresidenta primera

«l, demanar al Govern de l’Estat que sol·liciti al Go-
vern israelià la ratificació de l’Estatut de Roma, pel 
qual s’estableix la Cort Penal Internacional de Justícia 
amb seu a la Haia.

»m bis, reclamar al Govern de l’Estat que sol·liciti al 
Govern israelià que s’abstingui d’emprar una políti-
ca de represàlia col·lectiva sobre la població palestina 
com a resposta a un crim o agressió, així com recla-
mar l’alliberament immediat dels parlamentaris del 
Consell Legislatiu Palestí en situació de detenció ad-
ministrativa.»

La presidenta

Passem a la votació d’aquests dos punts.

Comença la votació.

Han estat rebutjats per 65 vots a favor i 66 en contra.

I ara votem la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat..., ha estat un empat. (Remor de veus.) Tor-
nem a votar.

(Pausa.)

S’ha de tornar a cridar a votació. Per tant, ara sonarà 
el timbre per si hi ha algun diputat que no ha arribat, i 
que pugui tornar a votar. I repetirem la votació.

(José María Espejo-Saavedra Conesa demana per par-
lar.) Senyor Espejo-Saavedra?

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí; gracias, presidenta. Únicamente porque creo haber 
pedido al principio que hubiera votación separada del 
punto t y no me consta que lo hayamos votado; puede 
ser que me esté equivocando. El t.

La presidenta

Sí, vostè m’ha dit aquelles dues agrupacions: d, e, k i 
o, i després la resta, també agrupada.

José María Espejo-Saavedra Conesa

No, pero yo había...

La presidenta

Jo ho he entès així, eh?

(Veus de fons.)

José María Espejo-Saavedra Conesa

¡Ah, vale!, me dicen que se ha retirado. Es que yo ten-
go una última versión que quizás, vaya, no es la últi-
ma, y es la que me ha pasado el grupo proponente.

Bien, pues, si se ha retirado, con eso me sirve.

Gracias.

La presidenta

Jo no la tinc retirada, eh?, jo no la tinc retirada. I s’ha 
votat conjuntament amb la resta que vostè m’ha dema-
nat, eh? Per tant, no està retirada. (Veus de fons.) Està 
votada –està votada.

(José María Espejo-Saavedra Conesa demana per par-
lar.) Digui, senyor Espejo, digui.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gràcies. A mi em diuen alguns diputats que..., la le-
tra t...

La presidenta

La lletra t, que comença per «traslladar al Govern de 
Turquia l’exigència», això, la tinc aquí, i és el que hem 
votat. Per tant, queda votat.

(Veus de fons. Pausa.)

Senyores diputades, senyors diputats, aclarit aquest 
punt, tornem a votar la resta de la moció –tornem a 
votar la resta de la moció.

Comença la votació.

Tornem a estar empatats.

Bé, haurem de fer una tercera votació. Si en la tercera 
votació persisteix l’empat –persisteix l’empat–, queda 
rebutjada i no s’aprova. (Remor de veus.)

Article 91.1: «Si en una votació hi ha empat, se n’ha 
de fer una altra, i, si l’empat encara persisteix, la vo-
tació ha de romandre suspesa pel temps que determini 
la Mesa. Un cop transcorregut aquest temps» –que és 
el que hem fet ús del timbre per si algun diputat estava 
despistat, i no ha sigut així–, «i havent permès l’entra-
da i la sortida de diputats al Saló de Sessions, s’ha de 
repetir, i, si torna a haver-hi empat, es considera que 
es rebutja el dictamen, l’article, l’esmena, el vot par-
ticular o la proposició de què es tracta.» Queda clar? 
(Pausa.)

(José María Espejo-Saavedra Conesa demana per par-
lar.) Senyor Saavedra?

José María Espejo-Saavedra Conesa

Aprovechando que se tiene que volver a votar, yo lo 
que sí que pediría, que creo que lo he pedido antes, 
es que se separe el punto t.

La presidenta

És que, senyor Espejo-Saavedra, jo li he demanat si es 
podien agrupar i jo he entès i vostè crec que m’ha dit 
que s’agrupaven quatre lletres, per una banda, i la res-
ta, per una altra, i en la resta estava la t.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí, pero es que he mencionado la letra t.
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La presidenta

La t, sí.

José María Espejo-Saavedra Conesa

He mencionado la letra t...

La presidenta

Sí, sí, sí. Jo he mencionat la lletra c, la f, la h, la t, la u, 
la v i la w. Sí. I s’ha votat.

José María Espejo-Saavedra Conesa

O sea, ¿no está incluida en esta que se va a votar aho-
ra?

La presidenta

No.

José María Espejo-Saavedra Conesa

¡Ah, vale!, perfecto. Entonces ha sido un fallo mío.

La presidenta

Ara és la resta del dictamen –d’acord.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Disculpe, presidenta.

La presidenta

Doncs, tornem a votar.

Comença la votació.

(Forta remor de veus.) 65 i 65. Per tant, queda rebutjat; 
ja han votat, queda rebutjat.

Se suspèn la sessió fins a dos quarts de cinc.

La sessió se suspèn a dos quarts de tres de la tarda i 
quatre minuts i es reprèn a dos quarts de cinc de la tar-
da i quatre 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 Xavier Muro 
i Bas.

Al banc del Govern seuen la vicepresidenta del Govern i 
titular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals i els consellers d’Ensenyament i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La presidenta

Reprenem la sessió amb el dotzè punt de l’ordre del 
dia, que és la Moció subsegüent sobre la gestió dels 
aeroports i ports de competència estatal.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la gestió dels aeroports i ports de 
competència estatal (tram. 302-00185/10)

Anunciar-los, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, que és el portador d’aquesta inicia-
tiva, que es retira el primer paràgraf del punt 2 de 
la moció. El primer paràgraf és el de: «Deixar sense 
efecte la proposta del denominat Fons d’accessibilitat/
connectivitat...», etcètera. Aquesta moció, presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la 
paraula per exposar-la l’il·lustre senyor Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, procedim a explicar la moció subsegüent a 
la interpel·lació que vam formular al conseller Vila 
–aprofitem també per felicitar-lo pel seu recent casa-
ment, i per això avui no pot ser present en el debat 
d’aquesta moció subsegüent– relativa a la política por-
tuària i aeroportuària, amb la voluntat de reaccionar 
com a Parlament davant d’algunes iniciatives greus 
que han estat impulsades per part del Govern de l’Es-
tat, per part del Govern espanyol.

Afortunadament, des que vam plantejar la interpel-
lació fins avui hi ha hagut alguna modificació, element 
el qual justifica la retirada d’aquest primer paràgraf 
del punt segon de la moció.

Bàsicament, nosaltres ens vam voler centrar en políti-
ca aeroportuària i política portuària. I en política ae-
roportuària vam voler recordar aquell acte que es va 
fer el 22 de març de l’any 2007 a IESE, impulsat per 
organitzacions importants de la societat civil d’aquest 
país, per la Cambra de Comerç, per Foment del Tre-
ball, pel Reial Automòbil Club de Catalunya, amb el 
suport de més de cent entitats, i en el qual ens plante-
jàvem dues coses, dos elements. Primer, que els aero-
ports a Catalunya, i especialment l’aeroport de Barce-
lona, tinguessin una gestió individualitzada. Per tant, 
que les decisions es prenguessin des del país mateix, 
pensant en els interessos del que és l’aeroport de Bar-
celona, i sobretot el que és el seu hinterland. I, segon, 
poder de decisió a Catalunya mateix per combatre un 
model que és un model antic, obsolet, pràcticament 
únic en el conjunt d’Europa, que és el model d’AENA. 
De fet, una gestió centralitzada del sistema aeroportu-
ari només és conegut a Romania i a l’Estat espanyol, 
absolutament ineficient. I en aquest cas amb una càr-
rega política molt clara, que és la voluntat de construir 
un únic interconnector, un únic hub, en el conjunt de 
l’Estat espanyol, que és Madrid-Barajas, de manera 
molt concreta la T-4, i abocar la resta d’aeroports a ser 
mers alimentadors, mers aportadors, de passatgers a 
la T-4.

Nosaltres dèiem en aquella interpel·lació que s’aboca-
va l’aeroport de Barcelona a ser la T-5 d’aquesta T-4 
de Madrid. La pretensió d’aquell acte, diguem-ne, 
ha quedat absolutament en no res. És a dir, estem, 
en aquests moments, després de les darreres iniciati-
ves que sembla que adoptarà el Govern espanyol, més 
lluny d’on érem l’any 2007. No només no hem avan-
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çat, sinó que hem retrocedit respecte a la situació que 
ja hi havia l’any 2007.

I, per tant, aquest és l’element en què es basa aquesta 
proposta, aquesta moció subsegüent, que és..., u, dema-
nem el mateix que es demanava el 2007, la gestió in-
dividualitzada als aeroports; que en aquest procés de 
liberalització d’AENA es garanteixi la gestió individua-
litzada i la gestió descentralitzada d’aquests aeroports; 
que en el cas de Catalunya hi hagi una majoria deter-
minant de les institucions catalanes, siguin públiques 
o de la societat civil, o de l’àmbit territorial on hi ha 
l’aeroport, per poder prendre les decisions necessàries. 
I no ens quedem només amb l’aeroport de Barcelona, 
sinó que parlem dels altres aeroports: el de Sabadell, 
el de Reus i el de Girona, amb l’objectiu de desclassi-
ficar-los d’interès general i traspassar-los a la Genera-
litat de Catalunya. Per tant, refermar-nos com a Par-
lament en aquells objectius que ja es van fixar aquell 
any 2007 per part de la societat civil, i posteriorment 
en aquest mateix Parlament, en aquest mateix Ple  
i en comissions, en el sentit de defensar un model ae-
roportuari propi que ens permeti aprofitar les opor-
tunitats, que ens permeti que l’aeroport de Barcelona 
pugui ser aquest gran hub de connexió, en aquest cas 
no mirant cap a Llatinoamèrica, sinó mirant sobretot 
cap a Àsia.

I segon element, amb relació als ports..., que hi havia 
aquella iniciativa plantejada pel Govern espanyol de 
crear un fons d’accessibilitat, de connectivitat, i de re-
trocedir encara més respecte a una llei de ports que 
ja atacava d’una manera severa l’autonomia portuària 
des del moment que es va aprovar per part del Govern 
espanyol, però que tanmateix encara mantenia algun 
principi d’autonomia portuària.

Recordin que la idea era que els ports que tingues-
sin rendiment, que tinguessin beneficis, aboquessin 
aquest benefici, el 50 per cent, a garantir la connecti-
vitat, els accessos, d’altres ports que els feien la com-
petència. I, finalment, el conseller Vila va arribar a un 
acord amb el Govern espanyol en un doble sentit. Pri-
mer, aquest fons existeix, però té un caràcter volunta-
ri, i els recursos es podran invertir en infraestructures 
que estiguin relacionades amb l’àmbit de competitivi-
tat de cada port. Per tant, no tenia sentit que amb els 
recursos del port de Barcelona es paguessin els com-
petidors, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit de ges-
tors privats. I, segon, atura l’obligatorietat de destinar 
la meitat dels beneficis al fons. Aquests són els dos 
elements de progrés amb relació a aquest punt.

Però, tanmateix, ens volem continuar refermant en la 
necessitat que hi hagi una autonomia en la gestió aero-
portuària. Aquests són els altres punts que hem plan-
tejat. I en darrera instància demanar que es concreti la 
inversió necessària per garantir la connexió, tant vià-
ria com ferroviària, amb el port de Barcelona.

Aquest, doncs, és el sentit d’aquesta moció subsegüent 
que avui posem a la seva consideració. En qualsevol 
cas, senyora presidenta, a l’hora de pronunciar-nos 
sobre les esmenes ja explicarem en quins termes..., a 
quins acords hem arribat amb els diversos grups par-
lamentaris. Hem volgut arribar a acords pràcticament 

amb tots. Em sembla que avui podrem pactar una mo-
ció que tingui el màxim nivell de suport d’aquest Par-
lament.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula 
l’honorable senyor Salvador Milà, en nom del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Salvador Milà i Solsona

Sí. Gràcies, senyora presidenta. No podem saludar cap 
conseller del Govern. El fet que un s’hagi casat no vol 
dir que no hi hagin altres consellers del Govern que no 
s’han casat. Espero. I estaria bé que hi hagués el se-
nyor Felip Puig pel que tot seguit diré.

Les nostres esmenes anaven en l’àmbit aeroportuari, 
per destacar la nostra diferència de criteri en el fet que 
una qüestió és garantir un model de gestió individua-
litzada de cada aeroport perquè puguin operar en lliu-
re competència, però l’altre és garantir el control pú-
blic d’aquests aeroports. I això..., una cosa no va amb 
l’altra. Pot haver-hi concurrència entre aeroports, però 
també pot, i hauria d’haver-hi..., i per això vàrem pro-
posar una esmena que digués que es garantís en tot 
cas el control majoritari del sector públic, conjunta-
ment amb les entitats representatives del sector social 
de la comunitat territorial. És a dir, un partenariat col-
lectiu de l’Administració territorial i de les entitats. 
Això no ho han acceptat, i pel que veig han pactat 
amb els socialistes quedar-se estrictament en el tema 
de competència, modernitat, eficiència..., però no pú-
blic. No entenem per què.

La segona esmena, la que va en la línia del que sem-
pre havien dit aquest Parlament i anteriors governs, és 
que en definitiva es garanteixi la presència d’una ma-
joria determinant del Govern de la Generalitat, con-
juntament amb les administracions locals afectades i 
les institucions socioeconòmiques. Fins aquí, d’acord.

Però anem als ports –anem als ports–, perquè real-
ment aquest cap de setmana hem seguit un vodevil de 
pàgines salmó, eh?, que no exclusivament passava pel 
casament de Perelada, sinó pel regal previ a aquest te-
ma. No, no, permetin-m’ho. Foment fa marxa enrere 
en l’atac al port de Barcelona, i, efectivament, avui ve 
el senyor Rull i diu: «Retirem l’esmena que hi havia al 
primer punt, que deia que sobretot no es creés aquest 
fons d’accessibilitat terrestre que va amb un fons es-
tatal, perquè això el conseller Vila ho va arreglar di-
jous, i ja està tot arreglat.» Nosaltres hem fet una cosa 
que pot semblar absurda, no?, que és llegir el BOE. 
A vegades va bé, no?, perquè és per on parla el Go-
vern. Dijous es diu una cosa; divendres, a l’hora que 
surt aquesta notícia que els dic, també es fa el Con-
sell de Ministres, i dissabte surt publicada una cosa 
que diu: «Fondo financiero de accesibilidad terrestre 
portuaria. Se crea el Fondo financiero de accesibili-
dad terrestre portuaria, cuyos recursos serán exclusi-
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vamente aplicados a la financiación de la construcción 
de las infraestructuras de conexión viaria y ferrovia-
ria necesarias para dotar de adecuada accesibilidad a 
los puertos de interés general del Estado desde el lí-
mite vigente de su zona de servicio hasta la conexión 
con las redes generales.» Aquí, per cert, se’ls va saltar 
–suposo que no hi va arribar a temps, el ministre– de 
posar-hi que només en l’àmbit d’influència del port; 
això que van quedar..., suposo que entre que van aca-
bar de decidir i que van quedar per anar al casament 
no van tenir temps d’escriure-ho. «Este fondo, que 
será administrado...» «Este fondo...» És que no sé si 
m’han sentit. «Este fondo, que será administrado por 
Puertos del Estado y las autoridades portuarias, se en-
cuadra en el fondo, carente de personalidad jurídica, 
que se articula en el Reglamento general presupues-
tario. Y el fondo de accesibilidad terrestre se nutrirá 
anualmente de las aportaciones que con carácter de 
préstamo realicen los puertos del Estado y las autori-
dades portuarias.» Ho repeteixo: o s’ha publicat una 
rectificació d’errors del Butlletí Oficial de l’Estat, cosa 
que dubto, no crec que hagin tingut temps, o aquí no 
diu el que diu el diari.

Per això a nosaltres ens agradaria que el conseller 
Puig, que es veu que va tenir una mica el cap més serè, 
i dissabte al dematí estava prou serè, malgrat la cele-
bració..., va expressar a través d’una entrevista a Ca-
talunya Ràdio, d’una forma molt objectiva... Sí, sí, és 
clar, jo també faig: «Ui!» Perquè, és clar, quan veig 
que fum, fum, fum, i quan veig que el conseller diu 
amb molt bon criteri –diu amb molt bon criteri–, en 
tot cas que ens ho expliqui... «Puig dubta del pacte 
amb Foment pel port», i diu que considera massa op-
timista el conseller Vila i que li fa molta por que al fi-
nal acabi sent això que diu aquí. Aquí no diu que serà 
per a l’entorn de competitivitat dels ports immediats; 
aquí no diu que serà gestionat per l’autoritat portuària 
catalana, sinó «por Puertos del Estado» i per les altres 
administracions.

Facin-s’ho mirar –facin-s’ho mirar–, perquè... Avui no 
en tenim ocasió..., i comprometo una interpel·lació al 
conseller Santi Vila. Dels seus pactes amb la ministra 
Pastor ja en comencem a tenir una llista. Primer, va 
ser l’«arreglo» del sistema ferroviari català. No n’hem 
vist ni un euro. Després, va ser l’acord sobre el tema 
de Rodalies. No n’hem vist ni un euro. Ara és aquest 
tema. Per tant, nosaltres creiem que sí..., per una ve-
gada hauria valgut la pena que no haguessin retirat 
aquest punt.

I estem d’acord, naturalment, que s’estableixi un rè-
gim normatiu, que és el que nosaltres hem proposat, 
també, perquè tot i garantint la major autonomia dels 
ports també es faci possible que la Generalitat, les ad-
ministracions locals afectades i les institucions socio-
econòmiques catalanes tinguin major capacitat d’inci-
dència real en la gestió d’aquests ports.

Ho repeteixo: ens agradaria molt que en l’àmbit de les 
esmenes ens expliqui on podem trobar els pactes del 
conseller Vila amb la ministra Pastor; que no sigui en 
la intimitat d’una conversa i que estigui en un butlletí 
de l’Estat o... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

En nom del Grup Socialista, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. I malgrat que tenim un model ae-
roportuari encotillat, malgrat això, l’aeroport del Prat 
fa els deures. Les dades que es van conèixer ahir, o 
abans-d’ahir, acaben de confirmar..., aquesta posició a 
l’aeroport segueix creixent amb els mateixos ritmes, o 
mantenint els mateixos ritmes de creixement que tenia 
l’any 2013, aquests primers mesos de l’any 2014.

Ara, ho podríem fer millor? Jo crec que sí. I hi ha un 
ampli consens de la societat civil catalana, de la ma-
joria de grups parlamentaris, de les entitats econòmi-
ques i empresarials del país, que si tinguéssim un mo-
del aeroportuari diferent, que pensés en l’estructura 
econòmica de l’economia catalana, ajudaria en aquest 
sentit, no?

Nosaltres hem apostat per un model. No és avui, que 
ho plantegem. Fa temps que aquesta és la nostra posi-
ció. De fet, ja hi havia una línia oberta en aquest sen-
tit... Una de les primeres decisions del Govern de l’Es-
tat ara fa un parell d’anys va ser, justament, suspendre 
aquest procés que s’havia iniciat per obrir-ne un de 
nou. Nosaltres apostem per un model de gestió des-
centralitzada i individualitzada dels aeroports del con-
junt de l’Estat; també, evidentment, de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat. Per què? Doncs, home, per acon-
seguir un model que sigui més competitiu, que sigui 
més eficient, que sigui més modern, que no només aju-
di l’aeroport del Prat, sinó el conjunt del sistema d’ae-
roports del país.

Creiem que les noves decisions que el Govern de l’Es-
tat ha adoptat respecte a la liberalització de la gestió 
dels aeroports no va en aquesta línia; acaba confir-
mant un model de gestió centralitzada, que creiem, 
des del nostre punt de vista, que no millorarà com a 
mínim la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

Respecte al tema dels ports, a nosaltres també ens 
hauria agradat que el grup proposant d’aquesta moció, 
Convergència i Unió, hagués mantingut el punt núme-
ro 2, el que fa referència..., que ja li avanço que l’hi 
hauríem votat. Suposo que, bé, el portaveu del Grup 
de Convergència, el senyor Josep Rull, devia ser cons-
cient d’això, perquè ha vist que no hem presentat cap 
tipus d’esmena a la posició que ells mantenien, no?

Nosaltres creiem que era necessari deixar clar que el 
fons d’accessibilitat/connectivitat que va acordar el 
Consell de Ministres de dimecres passat, i que nos-
altres entenem que penalitza la capacitat competitiva 
com a mínim del port de Barcelona, segur..., nosaltres 
l’hauríem votat a favor, perquè no hem vist, malgrat 
les declaracions del conseller Santi Vila..., que la mi-
nistra Pastor no va ser tan concloent com el conseller 
Santi Vila, no?, en la reunió que van tenir aquí, a Bar-
celona, ara fa pocs dies. I, clar, ens hem trobat el que 
ens hem trobat en el Butlletí Oficial de l’Estat. Ja con-
fiem en la bona voluntat del conseller de la Genera-
litat; ara, el que acaba marcant, el que acaba fent-se 
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fefaent és allò que està escrit en els papers, en els do-
cuments, en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Tenim uns certs dubtes respecte a aquesta voluntat del 
Govern de l’Estat. Ens hauria agradat que aquest Par-
lament s’hagués posicionat per defensar aquesta po-
sició. Jo crec que, en aquest sentit, el Govern hauria 
d’estar satisfet que diversos grups parlamentaris de 
signe ideològic diferent recolzessin també en aquesta 
posició el Govern.

Bé, en tot cas, nosaltres el que farem serà donar un 
recolzament en aquesta moció, en el seu conjunt, tal 
com ha quedat. Suposo que, després, amb les transac-
cions que s’han fet i que explicarà el portaveu..., recu-
llen bé aquest esperit majoritari que jo crec que hi ha 
en aquesta cambra, en el sentit que cal tenir un siste-
ma aeroportuari –aeroport i port– pensat sobretot per 
l’economia catalana, l’estructura econòmica del país. 
I jo crec que anem en la direcció que hem manifestat 
reiteradament en aquesta cambra.

Gràcies, presidenta, diputats i diputades.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, 
avui parlem d’una moció presentada pel principal 
grup que dóna suport al Govern de gestió d’aeroports i 
ports de competència estatal.

Respecte als aeroports, fins i tot dins de la moció s’ar-
riba a parlar de quatre aeroports –el de Barcelona - el 
Prat, el de Girona - Costa Brava, el de Reus i el de 
Sabadell–, que formen part de la xarxa d’aeroports 
de l’Estat i que estan declarats d’interès general dins 
d’aquesta xarxa d’aeroports de l’Estat.

D’entrada és positiu que la mateixa moció reconegui 
un fet que és incontestable, que és la competència es-
tatal respecte a la gestió d’aquests aeroports. I una 
competència, a més, que cal recordar-ho, que potser 
sovint ens n’oblidem, que, a més d’estatal, és exclusi-
va també pel que fa a la mateixa capacitat gestora i de 
control d’aquestes infraestructures, en concret de l’ae-
roport del Prat, de l’aeroport de Girona - Costa Brava, 
del de Reus i de Sabadell.

I estan dins d’una xarxa d’interès general perquè do-
nen serveis d’interès econòmic general, que garantei-
xen a més la mobilitat dels ciutadans i la cohesió eco-
nòmica, social i territorial. I és una xarxa que, a més, 
ha d’assegurar precisament l’accessibilitat, la suficièn-
cia i la idoneïtat de la capacitat de les infraestructures 
aeroportuàries, que ha de ser sostenible des del punt 
de vista econòmic per fer viable el manteniment, la 
continuïtat dels serveis aeroportuaris bàsics.

Els serveis bàsics essencials de la xarxa d’interès ge-
neral són, i al nostre parer han de seguir sent, de titu-
laritat pública estatal, però han de tenir també un con-
cepte clau, que és la gestió pública d’aquests serveis 

bàsics aeroportuaris, aquests serveis essencials bàsics 
aeroportuaris.

Els serveis aeroportuaris no essencials? Bé, aquí po-
dem parlar-ne –podem parlar-ne–, i nosaltres també 
som partidaris que s’obri un procés de liberalització 
de la gestió d’aquestes infraestructures que no formen 
part d’aquests serveis essencials bàsics, però que te-
nen molt a veure amb la possible gestió comercial o 
de serveis d’altres tipus dins d’aquestes instal·lacions 
aeroportuàries.

Però avui estem parlant d’això; no és un debat d’efi-
ciència de la gestió, sinó que sobretot és un debat de 
competències. Això nosaltres almenys no ho podem 
perdre. És un debat que pensem que és un fals debat, 
tal com està plantejat, per això, perquè estem parlant 
realment de competència.

La xarxa aeroportuària d’interès general és ni més ni 
menys que una estructura d’estat; és això: una estruc-
tura d’estat. I, per tant, està i ha de seguir estant en 
mans de l’Estat; no en mans, potser, com es pretén, 
doncs, d’una part de l’Estat que no arriba a ser total-
ment lleial a aquest Estat i que, a més a més, vol mun-
tar un estat dins de l’Estat, com des del nostre grup 
hem estat denunciant reiteradament.

Per tant, nosaltres no entrarem a discutir la titularitat 
pública estatal de la infraestructura i, per tant, tam-
bé el control estatal dels serveis aeroportuaris essen-
cials. Per nosaltres són inqüestionables i entren dins 
de l’àmbit de l’innegociable en aquests moments. En 
aquests moments concrets entra dins de l’àmbit de 
l’innegociable. Cedir-los parcialment, permetre el 
control del Govern del senyor Mas i del senyor Jun-
queras ens semblaria en aquests moments també una 
irresponsabilitat inadmissible per un govern central 
que tingui, doncs, un mínim de seny, allò que es diu, 
de forma castissa, eh?, dos dits de front.

Per tant, nosaltres hem presentat una esmena en aquest 
sentit, en què parlàvem precisament d’això, de la part 
de la liberalització aeroportuària. Una part d’aquesta 
esmena s’ha incorporat per part del grup proposant, 
de CiU, que és la que fa referència a la necessitat d’ac-
celerar al màxim els treballs de connexió ferrovià-
ria des de la ciutat de Barcelona amb la terminal T-1. 
Aquesta és una necessitat primera, és fonamental ac-
celerar al màxim per la competitivitat també d’aquesta 
instal·lació aeroportuària. Però, en tot cas, no entrarí-
em aquí a fer aquest traspàs tal com es demana.

Respecte al port de Barcelona, dir que, bé, una mica 
més de coordinació hauria estat bé per part del Grup 
de CiU amb el mateix Govern de la Generalitat, o, en 
aquest cas, amb el conseller Santi Vila, que segur, de 
ben segur que no va ser una idea feliç del dia 3 de ju-
liol, sinó que ja estava treballant per arribar a aquest 
acord, que és clar que no ha quedat exactament re-
flectit encara en el Butlletí Oficial de l’Estat, però 
sabem que ens els propers mesos això quedarà com 
sembla que ha d’estar.

Dir que només donarem suport a dos punts de la sego-
na part d’aquesta moció.

Gràcies.
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La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula l’il·lustre senyor 
Marc Sanglas, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, en tot cas, 
per mostrar el suport del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana a la totalitat de la moció i a les trans-
accions a les quals ha arribat el grup proposant.

Deixin-me que desenvolupi els punts que vostès han 
plantejat, però, en tot cas, ja li avanço que li dema-
narem que retiri la retirada, eh?, valgui la redundàn-
cia, que ha fet vostè. Perquè, en tot cas, ja estem massa 
acostumats que el Partit Popular es dediqui a fer re-
gals. En aquest cas, potser sí que era un regal de ca-
sament, però es dedica a fer regals amb els diners pú-
blics dels altres. I, per tant, diguem-ne, des d’aquest 
punt de vista, ens sembla segurament que, com en al-
tres ocasions, és possible que sigui una promesa feta a 
la babalà, que després no trobarà cap tipus de traduc-
ció en el BOE. En el BOE sí que hi saben trobar altres 
traduccions, i bàsicament el que hi hem trobat, les tra-
duccions d’un procés recentralitzador, des de fa molt 
de temps.

El senyor Rull es referia que anem, en els temes aero-
portuaris, més enrere del 2007. Però és que en molts 
àmbits; en els àmbits de les infraestructures i en els àm-
bits socials, aquest Govern, espanyol, el que està fent és 
tornar..., més enllà del 2007, jo li diria que està tornant 
al temps del Nodo, en blanc i negre, i tot, eh?, perquè, 
en tot cas, el que està fent és una proposta de recentra-
lització i de regressió en molts dels àmbits.

En tot cas, hi donarem suport, miri, sense gaire con-
vicció que el Govern de l’Estat ens faci absolutament 
cas, perquè si en el cas de les infraestructures s’havia 
arribat a la disposició addicional tercera, per posar un 
exemple, amb norma amb rang estatutari, que després 
el Govern de l’Estat de torn –de torn–..., perquè, hi in-
sistim, aquí sempre farem la mateixa denúncia, des 
d’Esquerra Republicana: indistintament del Govern 
que hi hagi de torn al Govern espanyol, ja sigui el Par-
tit Socialista o sigui el Partit Popular, les inversions no 
han arribat mai en aquest país.

Per tant, és una altra vegada una carta als Reis, però 
que, en tot cas, hi donarem suport. Que no sigui dit. 
Tant de bo –tant de bo– del Govern de Madrid, a tra-
vés del senyor Santi Vila, que diu que hi té tan bona 
relació, aconseguim algun d’aquests objectius.

Però, en definitiva, el que a nosaltres ens sembla, que  
un país que camina cap a la construcció d’un estat 
necessita aquestes infraestructures, ja sigui de les in-
fraestructures aeroportuàries, ja sigui de les infraes-
tructures portuàries, que siguin de primera divisió, 
de competició, per poder-nos obrir al món amb unes 
infraestructures que ens permetin competir amb els 
principals ports internacionals, i que, en el cas del 
port de Barcelona, s’ha demostrat aquesta capacitat; 
una capacitat que intenta ser limitada i aprofitada i, di-
guem-ne, saquejada de nou per l’Administració gene-

ral de l’Estat, en aquest cas agafant, intentant agafar el 
50 per cent dels beneficis que obtingui el port.

Això no és cap manera. Ens sembla que aquesta no és 
la manera, diguem-ne, d’incentivar la bona gestió, no 
és una manera d’incentivar que les coses vagin enda-
vant, sinó que, en tot cas, és un sistema depredador,  
al qual, per desgràcia, estem acostumats en molts àm-
bits d’aquest país, i en el qual aquest espoli fiscal, que des  
d’aquest grup sempre denunciarem, també es tradueix 
en l’àmbit de les infraestructures.

Ens sembla, doncs, que la presència i el control de 
l’aeroport del Prat d’una manera..., d’una gestió indivi-
dualitzada, independentment d’AENA, faria guanyar 
molts enters. Pensem que des de Madrid s’ha inten-
tat..., i com apuntava el senyor Rull, sembla que Ma-
drid sempre ha intentat que l’aeroport de Barcelona 
fos una terminal de Barajas. El que a nosaltres ens in-
teressa és un aeroport internacional amb connexions 
internacionals, i realment un hub que permeti conne-
xions a tot arreu. Perquè la indústria..., perquè no és 
un tema, diguem-ne, de comoditat ni de voluntat ni de 
treure pit; en tot cas, és una qüestió de necessitat de la 
indústria catalana, de poder-nos obrir al món i de po-
der oferir al món aquesta realitat que existeix, malgrat 
que alguns la voldrien amagada i sotmesa.

Però, en tot cas, hi insistim, donarem suport a aques-
ta proposta en tots els seus àmbits. Reitero la petició 
que li he fet abans, senyor Rull; plantegi-s’ho, encara 
té una estoneta. I que, en tot cas, del que es tractaria és 
de reclamar, de denunciar de nou els incompliments 
constants de les inversions del Govern de l’Estat amb 
Catalunya. No han tingut mai cap mena d’interès. I, al 
contrari, en el procés que ha iniciat aquest país, la re-
pressió, en aquest cas, diguem-ne, en l’interès d’encara 
esprémer més tot el que són les infraestructures cata-
lanes, encara ho estan fent de manera molt més gran.

Ens hi trobarem en l’àmbit de les infraestructures? Hi 
insisteixo, però no són només en l’àmbit de les infra-
estructures. En qualsevol dels altres àmbits en aquest 
país el Govern de l’Estat ha iniciat una recentralit-
zació brutal, ja sigui en el cas dels ajuntaments, per 
exemple, per posar un exemple, intentant limitar la ca-
pacitat de decisió d’aquest país. I els ben asseguro que 
no se’n sortiran.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodrí-
guez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, no consellers, el primer que hem de dir en la de-
fensa del nostre posicionament amb relació a aquesta 
moció de Convergència i Unió és que ens sobta –bé, 
no ens sobta, no?– que cada vegada que Convergèn-
cia i Unió interpel·la el Govern de Convergència i 
Unió ho fa no sobre les competències de la Genera-
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litat, sinó que ho fa sobre les competències i sobre 
temes que afecten el Govern de l’Estat, cosa que po-
drien fer, perfectament, suposo que, doncs, amb una 
certa frustració, en altres àmbits parlamentaris, com 
és en el Congrés dels Diputats. Dic «amb una certa 
frustració», suposo que per la majoria que vostès te-
nen allà, no? Però, en qualsevol cas, jo, més d’una ve-
gada m’he plantejat allò..., quasi quasi somniant, què 
passaria si, realment, vostès se sortissin amb la seva i 
aconseguissin la Catalunya independent que demanen 
i reivindiquen cada moment i constantment, no? I, des-
prés, quan els sento aquí, afortunadament, dic: «No, és 
impossible. No podem ser mai independents, sobretot, 
perquè vostès no podrien sobreviure, no tindrien amb 
qui ficar-se, no tindrien a qui criticar i, per tant, no po-
drien, segurament, ni tan sols...»

I nosaltres lamentem que no dediquin, vostès, més 
temps, per exemple, a debatre, en aquest Parlament, 
els problemes de les infraestructures de Catalunya  
i els problemes de les inversions en infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya a Catalunya. I és molt 
senzill, no ho fan perquè tampoc no fan infraestructu-
res, no fan inversions, tenen altres prioritats. Les in-
versions i les infraestructures, la seva única prioritat 
és exigir que siguin altres els que les facin, que, per 
cert, ja les fan i, a més, moltes vegades amb esforços 
importants, a diferència del que fa el mateix Govern 
de la Generalitat.

Mirin, amb relació a l’aeroport del Prat, jo els he de 
dir molt sincerament que vàrem pensar... –és raonable, 
eh?, perquè, després de set anys de Govern del Par-
tit Socialista Obrer Espanyol i gestionant AENA so-
ta la direcció del Partit Socialista Obrer Espanyol...,  
clar, la situació d’AENA va arribar a una situació pràc-
ticament límit, amb un endeutament importantíssim, 
amb unes pèrdues importantíssimes i en una situació 
al límit del col·lapse. I, en aquell moment, vam pen-
sar: «Home, segurament, possiblement, la segregació 
pot ser una solució al problema que pateixen els aero-
ports.» I, quan va arribar el PP en el Govern de l’Estat 
i va aturar aquella decisió, sota el convenciment que, 
fent una bona gestió i fent una gestió competent... –ho 
deia algun diputat–, fent una gestió competent del con-
junt dels aeroports d’AENA, això podria capgirar-se.

I, escoltin, la situació, en poc més de dos anys, s’ha 
capgirat i molt. I s’ha capgirat en benefici de Bara-
jas? No. S’ha capgirat en benefici de l’aeroport del 
Prat. L’aeroport del Prat té més vols i més passatgers 
que mai, té més vols intercontinentals que mai, té una 
situació immillorable –immillorable–, quan fa tres 
anys enrere tots pensàvem que la situació era dramà-
tica. Perquè, en realitat, el que necessita l’aeroport del 
Prat no és una gestió individualitzada. El que neces-
sita l’aeroport del Prat i ha necessitat sempre són in-
versions, com les que van fer possible la tercera via, 
com les que van fer possible la terminal 1; inversions, 
que, abans, s’havien aturat i s’havien aturat des de Ca-
talunya mateix. I, un cop fetes les inversions i amb 
una bona gestió, l’aeroport del Prat ha remuntat. I, ara, 
el que es proposa és una gestió mixta, publicopriva-
da. Estranya en la gestió d’aeroports? No. Frankfurt i 
Hannover es gestionen de la mateixa manera. A París, 

aeroports de París es gestiona exactament de la matei-
xa manera. Per tant, volem aprofitar les sinèrgies –vo-
lem aprofitar les sinergies.

I com que pràcticament he esgotat el temps parlant 
dels aeroports, una pinzellada sobre els ports. En rea-
litat, el que acorda el conseller Santi Vila amb la mi-
nistra Ana Pastor és que el que eren crèdits... –que ai-
xò, des del Govern de la Generalitat, mai s’havia dit–, 
el que eren crèdits per possibilitar les inversions en 
altres ports, en els accessos a altres ports del conjunt 
d’Espanya, doncs, ara, es faran inversions en un de-
terminat entorn, que són gestions o que són inversions 
que corresponien al Ministeri de Foment i, d’aquesta 
manera, escoltin, tot queda arregladet. I això és el que 
va satisfer al conseller Santi Vila i això és el que va 
sortir publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Però, acabo, amb aquests breus segons que em que-
den, per recordar-los, és que Ports de la Generalitat no 
reuneix un conjunt de quaranta-nou instal·lacions por-
tuàries de Catalunya que es gestionen conjuntament i 
no compensen guanys i pèrdues els uns amb els altres?

Votarem que no en aquesta moció.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el Quim Arrufat. 
Molt bé.

Quim Arrufat Ibáñez

Bona tarda, de nou. Bé, nosaltres estarem d’acord amb 
el major control i amb un control majoritari de la Ge-
neralitat sobre aeroports i, òbviament, sobre ports, 
com ja té, per tant, la territorialització de la gestió, i, 
per tant, l’adequació d’aquesta gestió en el territori i 
a les necessitats del territori. Sembla natural, sembla 
obvi que sigui el mateix territori que gestioni les seves 
pròpies infraestructures aeroportuàries i portuàries.

També estarem d’acord, per una pura lògica, que no 
ens agrada tenir infraestructures a mig fer ni infraes-
tructures amb la vergonya que és la nova T-1 que con-
tinuïn sense accessos directes ni per metro ni per fer-
rocarrils, i, per tant, com tampoc ho tingui la zona de 
mercaderies del Port i, per tant, sembla també de lògi-
ca i de pura racionalitat que són obres a mig fer, ina-
cabades i que dificulten enormement extreure’n tota la 
potencialitat possible.

Dit això, nosaltres no volem ni privatitzacions catala-
nes ni espanyoles. No volem liberalitzar el mercat de 
la gestió portuària i aeroportuària ni en espanyol ni 
en català, ni que ho faci l’Estat espanyol mitjançant la 
privatització d’AENA, ni que ho faci un gestor català 
amb participació majoritària en la seva titularitat pú-
blica de la Generalitat i acabi, també, cedint la gestió 
dels aeroports, concessionar la gestió dels aeroports a 
operadors privats.

Ens preocupa, a més a més, molt, el procés de priva-
tització d’AENA. Ens preocupa perquè el patró de pri-
vatització de les grans infraestructures públiques de 
l’Estat espanyol ens el coneixem. Als anys noranta, 
va ser la tònica dominant del Govern d’Aznar, i ho va 
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iniciar el Partit Socialista a l’últim mandat de Felipe 
González –per això treballa on treballa Felipe Gonzá-
lez i assessora a qui assessora Felipe González– i ho 
va continuar, en el seu moment, de forma, doncs, molt 
interessada el Govern del Partit Popular: entregava al 
mercat privat infraestructures bàsiques de l’Estat, sec-
tors bàsics de l’Estat –la llum, el telèfon, el gas–, fi-
nançant prèviament aquestes empreses públiques de 
forma..., i deixant-les llestes amb diners públics i ve-
nent-les a un preu molt menor per tal de possibilitar 
que existís un sector espanyol privat de les infraes-
tructures bàsiques que pogués no només rendibilitzar 
les seves inversions en aquest sector aquí, sinó, sobre-
tot, anar a conquerir mercats a l’estranger.

I aquesta ens temem que és l’operació que hi ha  
darrere de la privatització també d’AENA. No és  
que AENA no sàpiga gestionar els aeroports. No  
és que AENA ho faci fatal. De fet, de queixes de la 
gestió dels aeroports per part d’AENA no n’hi han 
moltes, no és el pitjor gestor del món, ni molt menys, 
AENA. Els ingressos, o sigui, l’entrada de capital pri-
vat a AENA, segurament té com a propòsit tornar a 
crear, doncs, una empresa privada de capital espanyol 
que pugui anar a conquerir... –com, de fet, AENA ja 
fa, perquè AENA ja està gestionant aeroports fora de 
l’Estat espanyol–, pugui anar a conquerir altres mer-
cats. I, per tant, que l’oligarquia espanyola tingui un 
instrument més al seu servei on puguin també ocupar 
expolítics, però, sobretot, membres insignes d’aquesta 
oligarquia, puguin anar-los a ocupar i, a més a més, 
puguin anar a conquerir altres mercats.

Per això mateix, el primer pas, com he dit, era, primer, 
finançar fortament AENA. Aquesta empresa que s’ha 
de privatitzar, deixar-la ben enllestida, que funcioni 
bé; però, a més a més, devaluar-ne fortament el seu 
preu real. És a dir, allò que tots nosaltres ens hem gas-
tat en posar-la a to rebaixar-ho molt perquè el mercat 
privat pugui comprar-la a baix cost i, per tant, fer-ne 
un gran benefici.

Per això, el 2013, la valoració que es feia d’AENA era 
de 16.000 milions, per part del mateix Estat amb el 
mateix Govern que hi ha exactament ara, però, ara, 
que es proposen vendre’n, privatitzar-ne el 49 per cent, 
doncs, el seu preu ja no és el mateix. Ara es proposen 
privatitzar aquest 49 per cent per 2.500 milions d’eu-
ros, amb la qual cosa, òbviament, surt molt més ren-
dible que no amb el seu preu o la seva taxació origi-
nària. Això és el model de privatitzacions al qual hem 
assistit impertèrrits, doncs, els últims vint anys a l’Es-
tat espanyol –vint, vint-i-cinc anys– i que, òbviament, 
ha tingut com a conseqüència directa, malgrat ens di-
guessin exactament el contrari, que és que pugen cos-
tos i es precaritza el sector de forma automàtica.

Queda poc temps, volia parlar de gestió portuària. 
A nosaltres ens preocupa, sobretot, de la gestió por-
tuària, que tots els plans de remodelació dels ports de 
Catalunya no estan tenint present o estan tenint molt 
poc present el seu entorn immediat. S’estan projec-
tant, bé, com una planificació econòmica que mira 
cap a altres mercats, que mira cap a atreure inversions 
d’altres llocs i s’estan fent molt d’esquena a la mateixa 
ciutadania, al mateix territori, a les mateixes necessi-

tats econòmiques del territori. Això ens preocupa. Hi 
ha hagut conflictes al Port de Barcelona i hi ha con-
flictes a d’altres ports de Catalunya, justament, pel seu 
nul encaix amb les ciutats que tenen darrere, nul en-
caix amb l’activitat primària que s’hi desenvolupa, nul-
la voluntat de mantenir aquesta activitat primària i, en 
general, d’esquena en aquestes realitats.

I, finalment, també volia dir una cosa: l’aeroport del 
Port, essent de gestió pública ara, imagineu si fos de 
gestió privada, hi ha divuit mil treballadors, més del 70 
per cent dels quals en situacions de menys de mileuris-
tes, treballant en torns partits ad hoc, d’acord amb com 
arriben els avions i vivint en situacions de molta, molta 
precarietat. I aquest és el model que ens depararia en-
cara més exagerat si anéssim cap a la privatització ab-
soluta d’aeroports.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, hem arribat a una transacció amb l’esmena 
socialista, del Grup Socialista, en el sentit de reforçar 
els conceptes de «competitivitat» i de «descentralitza-
ció i gestió individualitzada».

Acceptem les esmenes 2 i 3 del Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. I ac-
ceptem la primera aportació de l’esmena del Grup de 
Ciutadans, en el sentit de demanar d’accelerar l’execu-
ció de les obres d’accés ferroviari a la nova terminal 
T-1. Això creiem que hem aconseguit una síntesi im-
portant respecte a les diverses aportacions que havien 
fet els grups.

I entro a un parell de reflexions a l’entorn de dues in-
tervencions, la primera, la del senyor Milà. Diu: «Ho-
me, és que el fons existeix.» Home, ja ho hem dit! 
Ja ho hem dit que el fons existia. Ja ho hem dit que 
l’acord es basa sobre aquest fons. En quins termes es 
basa aquest acord? En dos termes concrets. El pri-
mer –recordin perquè nosaltres vam presentar aquesta 
interpel·lació–, perquè hi havia l’amenaça certa que el 
50 per cent dels beneficis dels ports anessin a donar 
suport a la construcció d’accessos a d’altres ports que 
feien la competència a aquests ports que tenien be-
neficis. En aquest decret, hi surt alguna referència a 
aquest 50 per cent? No, es treu. Hi ha alguna concre-
ció d’aquest fons que ara té una naturalesa retribuïda, 
remunerada? No, perquè es deixa en el marc d’un des-
plegament reglamentari, i aquesta és la base del pacte. 
I aquesta és una base del pacte que la podem acreditar 
si es compleix o no es compleix de manera certa en un 
termini de tres mesos. I nosaltres, d’aquí a tres mesos, 
tornarem a comparèixer, per compte propi o si ens ho 
demanen vostès, per explicar quina és la concreció fi-
nal, que també es durà a terme en el marc del But-
lletí Oficial de l’Estat, a través del reglament que ha 
de desplegar aquest fons. Aquesta és la base del pacte. 
Perquè, inicialment, hi insisteixo, aquest fons es plan-
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tejava amb uns termes absolutament agressius i hostils 
cap a l’autonomia financera del Port de Tarragona i de 
Barcelona.

I, segon element, senyor Santi Rodríguez, clar, és in-
audit. És a dir, és o no és cert que el Govern espanyol 
ataca la cinquena llibertat aeronàutica i impedeix que 
els vols que vénen de Singapore Airlines cap a Barce-
lona puguin ser utilitzats, després, per a una connexió 
Barcelona-Llatinoamèrica? És cert o no és cert que 
vostès vulneren això? És cert.

És cert o no és cert que tenen un sistema de taxes que 
beneficia sempre Madrid Barajas i va en detriment, 
sempre, de la resta d’aeroports i, d’una manera molt 
concreta, de l’aeroport de Barcelona? És cert.

És cert que existeixen convenis, signats pel Govern 
espanyol, que obliguen que la connexió de l’Estat es-
panyol amb d’altres aeroports de referència del món 
s’hagi de fer obligatòriament a través de Madrid Bara-
jas? És cert o no és cert? És cert.

És cert que, mentre hi ha connexió ferroviària amb 
l’aeroport de Barajas, la connexió ferroviària amb l’ae-
roport del Prat es va retardant sine die, sense que hi 
hagi una licitació clara? És cert o no és cert això? És 
cert.

I, per tant, no ens vingui a explicar que l’aeroport de 
Barcelona, en aquests moments, viu en el millor dels 
moments. El que és extraordinari –i acabo amb aquest 
argument, senyora presidenta– és que, malgrat totes 
aquestes limitacions, el... (La presidenta retira l’ús del 
micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Salvador Milà i Solsona demana per parlar.) Senyor 
Milà.

Salvador Milà i Solsona

No, per autoesmenar-me, perquè ara considero que...

La presidenta

Trenta segons.

Salvador Milà i Solsona

...he fet moltes al·lusions al senyor Santi Vila, però que 
es consideri que han estat fetes en termes absoluta-
ment respectuosos i «carinyosos», perquè està absent. 
I, en tot cas, felicitar-lo, també, sincerament.

La presidenta

D’acord.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Presidenta... (Pausa.) Gràcies. Senyor Rull, no es pre-
gunti tant...

La presidenta

Trenta segons.

Santi Rodríguez i Serra

...per què no arriba rodalies a l’aeroport del Prat; pre-
gunti per què no arriba la línia 9 del metro a l’aeroport 
del Prat i trobarà la resposta molt més a prop que no 
pas amb relació a rodalies.

I, per cert, l’última vegada que vostès van gestionar 
alguna cosa amb relació a l’aeroport del Prat als cata-
lans ens ha costat 200 milions d’euros. No toquin res, 
si us plau.

(Crits de «molt bé» i aplaudiments. Josep Rull i An-
dreu demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Rull... (Pausa.) Trenta segons.

Josep Rull i Andreu

Senyor Rodríguez, no hi insisteixin –no hi insistei-
xin. Han tingut l’oportunitat de desbloquejar els ac-
cessos ferroviaris de l’aeroport de Barcelona i, lluny 
d’això, el que han fet és: els han dilatat més i han abo-
cat recursos inacabables a gestionar un aeroport que 
és inviable, tal com està plantejat pels socialistes i per 
vostès, que és l’aeroport de Madrid-Barajas, amb una 
concepció radicalment centralista. Aquest és el seu 
capteniment, aquesta és la seva voluntat. I per això 
uns quants hem decidit que això s’ha d’acabar radical-
ment, que gestionant-nos nosaltres mateixos les coses 
en aquest país van bé.

Gràcies, senyora presidenta.

(Aplaudiments. Carina Mejías Sánchez demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Presidenta, per demanar votació separada dels punts 
2.2 i 2.3.

La presidenta

Tinc petició de votació separada del punt 1.1 i ara dels 
2.2 i 2.3. Algun més o comencem la votació? (Pausa.)

Doncs, passem a votar el punt 1.1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 88 vots a favor i 41 en contra.
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Votem ara el punt 2.2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 111 vots a favor i 18 en contra.

Votem ara el punt 2.3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 111 vots a favor i 18 en contra.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 100 vots a favor, 27 en contra i 
2 abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures fiscals per a reactivar el consum, 
la inversió i l’ocupació (tram. 302-00181/10)

Passem ara al tretzè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures fiscals per reactivar el consum, la inver-
sió i l’ocupació, presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Té la paraula l’il·lustre 
diputat José Antonio Coto.

(Pausa llarga.)

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyores i senyors diputats, des-
prés de l’automoció que s’ha fet Convergència i Unió 
a Convergència i Unió, doncs, comencen les mocions 
d’aquest Ple del Parlament.

Si el Govern d’Esquerra Republicana i Convergència i 
Unió no és capaç d’abaixar els impostos als contribu-
ents catalans agafin aquestes figures impositives, les 
retornen al Govern d’Espanya perquè el Govern d’Es-
panya els pugui abaixar, als contribuents catalans, els 
impostos.

El Govern d’Espanya, senyores i senyors diputats, ha 
demostrat que és capaç d’abaixar impostos als contri-
buents catalans i al conjunt de contribuents espanyols. 
Hem aconseguit portar a terme una reducció impor-
tant del dèficit públic. Ja ningú dubta que Espanya no 
serà intervinguda per la troica, malgrat que hi va ha-
ver governs durant set anys a Catalunya, liderats per 
Esquerra Republicana, i al conjunt d’Espanya que 
van treballar amb molta força per intentar aconseguir 
que Espanya fos intervinguda per la troica. Per tant, 
ho hem evitat. I hem aconseguit retornar a Espanya el 
creixement econòmic. Ahir mateix la Comissió Euro-
pea augurava que Espanya serà l’any 2015 el país de 
la Unió Europea que més creixi en termes econòmics. 
I hem conegut com en el primer trimestre del 2014 Es-
panya ha estat el segon país, només per darrere d’Ale-
manya, que més ha crescut en termes de PIB durant 
el primer trimestre de l’any 2014. Això què ha por-
tat? Doncs, ha portat també que Espanya encadeni deu 
mesos consecutius de baixades continuades de l’atur i 
de creació contínua d’ocupació. Tot i això, queda en-
cara molt per fer.

I això a què ens porta? Doncs, ens porta a nivell del 
Govern d’Espanya a una important reducció d’impos-
tos per intensificar encara més la recuperació econò-
mica, una reducció d’impostos en l’IRPF que ha sig-
nificat una rebaixa mitjana del 12 per cent –en les 
rendes menors de 22.000 euros, del 23 per cent–, una 
rebaixa en l’impost sobre societats que afavoreix les 
pimes i empreses catalanes i del conjunt d’Espanya, 
també una reducció de sis punts en les retencions dels 
autònoms.

Per tant, és imprescindible, senyores i senyors dipu-
tats, que el Govern d’Esquerra Republicana i Ar-
tur Mas no utilitzi la rebaixa d’impostos del Govern 
d’Espanya per incrementar encara més els impostos. 
I desgraciadament el que està fent el Govern de la Ge-
neralitat és aprofitar aquesta rebaixa d’impostos del 
Govern d’Espanya per incrementar més els impos-
tos. Avui està en tràmit d’aprovació un impost sobre 
l’aviació comercial, un impost sobre l’electricitat i un 
impost sobre l’activitat industrial, que encara, doncs, 
perjudica i posa pals a les rodes a la sortida, a la defi-
nitiva recuperació econòmica.

Clar, jo pensava que això, que la creació d’impostos 
per part del Govern Artur Mas era com a conseqüèn-
cia que ERC era el seu jefe, era el seu cap, i els obli-
gava a apujar impostos. Doncs, bé, des de fa pocs dies 
ens hem adonat que no, que no és així, que és que el 
senyor Artur Mas, Convergència i Unió, Convergència 
Democràtica de Catalunya, estan pensant a entrar als 
Verds, vist, doncs, que ja en el Grup Liberal al Parla-
ment Europeu són minoritaris, i amb la seva voluntat 
d’entrar als Verds, com que Convergència i Unió és 
un partit fundat per un banquer, imagino que no se’ls 
creuen en els Verds i, per tant, doncs, el que estan fent 
és apujar impostos a veure si així els Verds els acu-
llen en el Grup del Parlament Europeu dels Verds. Per 
tant, imagino que, com que fins i tot apujant impostos, 
inclús, tindran dificultats perquè els acullin..., el que 
li recomano al senyor Artur Mas és que es deixi una 
cueta a l’estil Pablo Iglesias i potser així sí que podran 
anar de la mà de Joan Herrera i entrar al Grup dels 
Verds del Parlament Europeu.

Què més? Doncs, fixin-se, deixin, senyors d’ERC i 
Convergència i Unió, d’escanyar les butxaques dels 
contribuents catalans, deixin de convertir Catalunya 
en un infern fiscal com han fet en aquests últims dos 
anys i en els últims trenta-cinc anys Esquerra Republi-
cana i Convergència i Unió, de forma alterna, gover-
nant uns, governant altres, o bé governant tots junts.

També demanem en aquesta moció que informin en 
seu parlamentària de quants impostos pensen apujar 
durant l’any 2014 i l’any 2015.

També els exigim que deixin de centrifugar deutes 
amb impagaments a ajuntaments, diputacions, con-
sells comarcals, proveïdors... En definitiva, que dei-
xin, les obligacions de deute que vostès tenen i de 
pagament, de donar-ho i de traslladar-ho a una altra 
administració. Expliquin com es podran finançar. Si 
continuarem eternament..., la Generalitat de Catalu-
nya finançant-se del Fons de liquiditat autonòmic o si 
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es podran finançar del conjunt dels diferents mercats 
financers.

I també els demanem de forma urgent un pla de lluita 
contra el frau fiscal. No sé si algun factòtum del seu 
partit els deixarà portar a terme un pla de lluita con-
tra el frau fiscal, vistes les notícies que estan sortint 
últimament en relació amb determinades activitats en 
la hisenda pública per part de determinats membres o 
factòtums de Convergència i Unió.

En definitiva, més transparència, no centrifugar el 
deute, no utilitzar la rebaixa d’impostos per augmen-
tar impostos... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre se-
nyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, el Partit Popular, de la 
mà del senyor Coto, ens presenta avui una moció que 
és una mica surrealista, podríem dir, no?, perquè, clar, 
venir aquí a donar lliçons quan, en fi, el seu grup a 
Madrid fa en molts casos el contrari del que vostè està 
aquí demanant, doncs, en fi, no deixa de ser com a mí-
nim una mica surrealista.

Miri, senyor Coto, en matèria fiscal jo crec que vostès 
ens poden donar poques lliçons. Per començar, no sé 
si recorda els informes que ens han presentat darrera-
ment organismes tan poc sospitosos com l’OCDE, el 
Fons Monetari Internacional o UNICEF en què di-
uen que Espanya és el país d’Europa on més creixen 
les desigualtats i on cada vegada creix més la situació 
de pobresa entre els ciutadans. Estem ja a un 23 per 
cent de ciutadans, per desgràcia, que en l’Estat espa-
nyol estan patint situacions de pobresa. És a dir que, 
clar, vostè ve aquí a fer un discurs triomfalista; home, 
doncs, jo, la veritat, que només amb aquestes dades, 
crec que no es pot fer.

Però, a banda d’això, jo li diria que un dels elements 
perquè l’economia funcioni bé i perquè l’economia 
creixi és justament que no existeixin aquests nivells 
de desigualtat tan alts. Si vostè llegeix alguns dels 
economistes, ho diuen, que els nivells de desigualtat 
entre la població tan alts i tan exagerats no ajuden a 
acréixer l’economia, no ajuden en absolut a estabilit-
zar-la. Per tant, home, jo el que intentaria dir-li és que 
el seu Govern potser el que hauria d’intentar, doncs, és 
evitar aquests problemes de desigualtat i de pobresa 
que té el país.

Perquè, home, vostès el que han fet justament amb la 
reforma fiscal –que jo diria que no és una reforma, 
han fet algunes puntualitzacions, alguns canvis en la 
matèria fiscal– és justament enfortir encara més o em-
fatitzar encara més aquesta desigualtat. Perquè, com 
sempre fan vostès però ara encara més, doncs, aug-
menten la fiscalitat, la pressió fiscal a les classes mit-
janes, que els recordem sempre que són les consu-

meixen. De fet, som justament..., la classe mitjana és 
la que no està consumint perquè li han augmentat la 
pressió fiscal i així va el consum en el nostre país. Ara 
potser millorarà una mica, però la situació està molt 
complicada. I, en canvi, vostès abaixen els impostos a 
les classes benestants. I això ho hem vist amb aquests 
trams del 7 al 5 i amb aquesta reducció de l’últim tram 
en aquesta reforma que ens han plantejat de l’IRPF.

Vostès haurien de plantejar..., o el que a nosaltres 
ens agradaria és que vostès fessin una reforma molt 
més progressiva, que qui més té més pagui. I després, 
evidentment, afrontar una reforma fiscal o «apre-
tar», doncs, en tot el que fa referència als capitals i 
a l’acumulació de riquesa, que és justament el que 
està generant tanta desigualtat. Perquè ens agrada-
ria que ens poguessin explicar, home, què faran amb 
aquests 9.000 milions d’euros que no ingressarem 
amb aquests retocs fiscals que han fet vostès. Supo-
so que, evidentment, retallar més en els serveis pú-
blics, en l’estat del benestar, i fer que el 22 per cent 
de l’augment de despesa que han hagut d’invertir les 
famílies en aquests moments a l’Estat espanyol hagi 
de ser més gran; en comptes del 22 acabarà sent el 30 
si vostès continuen amb aquestes retallades.

I, clar, després, home, donar-nos lliçons amb el frau 
fiscal, senyor Coto..., que ja sé que és molt interessant 
comentar la jugada amb el diputat Montañola. Però, 
clar, que vostè ens vingui a donar lliçons sobre el frau 
fiscal, home, doncs, em sembla bastant surrealista, 
no? Repeteixo la paraula.

Hem fet algunes esmenes nosaltres realment per 
afrontar aquest problema del frau fiscal, demanant-li 
millor aportació en recursos tècnics, en recursos hu-
mans, perquè al final el que falta per ser més combatiu 
davant del frau fiscal és posar més persones que pu-
guin inspeccionar, i vostès no ens han aprovat cap de 
les esmenes. Per tant, entenc que, més enllà de fer una 
certa política aquí, doncs, no tenen massa interès tam-
poc a lluitar contra el frau fiscal.

Ara, també els diré que hi ha algunes de les coses que 
vostès plantegen en la seva moció que nosaltres les re-
colzarem; bàsicament les que fan referència a major 
transparència, a la presentació, doncs, de l’execució 
del pressupost per part del Govern, perquè, com diu 
vostè, és veritat que no sabem en aquests moments..., 
i dubtem que aquests 2.308 milions d’euros es puguin 
assolir, tenint en compte les alçades que estem d’any. 
I, per tant, hi han alguns aspectes que sí que val la pe-
na que els donem suport.

Ara bé, em sembla que la seva proposta, en termes 
generals, malgrat que ens ha acceptat alguna esmena 
molt puntual i insignificant amb relació, senyor Co-
to, al que és el concepte de la seva moció, doncs, ens 
sembla que és molt poc adequada, molt poc oportuna 
i, en fi, una mica hipòcrita, tenint en compte el que 
el Govern de l’Estat està fent en aquests moments en 
temes de fiscalitat en el nostre país, generant més po-
bresa, més desigualtat, que qui més acabi pagant els 
impostos siguin les classes mitjanes, que són les que 
estan patint més les retallades en els serveis públics, 
que eren bàsicament els que més se’n beneficiaven, i, a 
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sobre, els que hauran de dedicar encara més recursos 
de la seva butxaca per assumir aquestes retallades que 
vostès estan plantejant.

Per tant, home, jo els demanaria una mica més de co-
herència quan vénen aquí a plantejar propostes, mal-
grat que, com dic, alguns dels aspectes, doncs..., sí que 
és cert que el Govern de Convergència i Unió tampoc 
ho està fent bé, i tampoc està tirant endavant reformes 
que ens aportin més ingressos i, per tant, millors ser-
veis públics, millor estat del benestar.

Gràcies.

La presidenta

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

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Bé, la interpel·lació que el senyor 
Coto feia l’altre dia, jo crec que tenia bàsicament un 
objectiu propagandístic, que era lloar la reforma fis-
cal del Govern del Partit Popular, que, al seu torn, és 
una reforma fiscal també propagandística, no? Mi-
rin, jo crec que per aprofundir en matèria fiscal al 
senyor Coto li recomano la lectura d’un informe, el 
que ha publicat darrerament Intermón Oxfam, que jo 
crec que serà molt del seu interès, i que parteix de 
dues idees. La primera és que el principal problema 
avui és la desigualtat; l’Estat espanyol ja és el més 
desigual de tota la Unió Europea, ja ha superat Estò-
nia: un 25 per cent de la població viu en condicions 
d’exclusió social –i això val també per a Catalunya, 
eh? I la segona qüestió que diu aquest informe és que 
tenim un sistema fiscal, Catalunya i Espanya, molt  
ineficient, conseqüència dels governs, de les políti-
ques fiscalitzadores del Govern del PSOE, de la polí-
tica fiscal del Govern del PP, i en la majora part dels 
casos també amb el suport, la complicitat de Conver-
gència i Unió.

Els problemes fiscals que hi ha a Catalunya i a Espa-
nya són els següents. Un sistema tributari que recapta 
menys que la mitjana dels països europeus: la pressió 
fiscal el 2012 era del 33,6 per cent, set punts inferior a 
la mitjana de la Unió Europea. El gruix de la recapta-
ció prové de les rendes del treball i del consum de la 
majoria dels ciutadans, i no de les rendes dels capitals 
ni de les principals empreses. Les famílies aporten el 
90 per cent de la recaptació, i les empreses, el 10 per 
cent restant; les grans empreses, menys del 2 per cent. 
És un sistema fiscal ple de privilegis; amb nombro-
sos mecanismes d’elusió i evasió fiscal; on hi ha una 
gran diferència entre el tipus a pagar, el tipus nominal 
a pagar en teoria, i el tipus efectiu; amb una dualitat 
molt gran entre impostos sobre el capital i impostos 
sobre el treball; amb instruments fiscals dissenyats 
perquè les rendes més altes no paguin els impostos, 
com les Sicav; els fons d’inversió especialitzats, que 
permeten invertir a Luxemburg tributant el 0,01 per 
cent; el frau fiscal, a Catalunya, de 16.000 milions 
d’euros...

La reforma que vostès impulsen a l’Estat fa front a 
aquests problemes? De cap manera. A cap d’aquests 
problemes. Perquè..., ni la necessitat de garantir la 
recaptació necessària per mantenir l’estat del benes-
tar, perquè a vostès això de l’estat del benestar i els 
drets socials no els preocupa, i menys quan aquest es-
tat del benestar, en bona mesura, està en mans de les 
comunitats autònomes. El que vostès fan és, simple-
ment, acontentar unes deprimides bases electorals, i 
no han tingut cap inconvenient, cap problema a reduir 
els impostos a les rendes més altes, més que a les ren-
des mitjanes. És una reforma antisocial, s’agafi per on 
s’agafi, i a més suposa una caiguda de la recaptació 
d’entre 5.000 i 9.000 milions d’euros. I les rebaixes 
fiscals no provoquen un increment de la recaptació,  
i menys en la conjuntura en què estem en aquests mo-
ments, sinó segurament tot el contrari, no?

Què passarà? Doncs, miri, que els seus regals fiscals 
s’acabaran finançant amb noves retallades de l’estat 
del benestar; això és el que probablement passarà. El 
senyor Coto deia: «Els ciutadans tindran més diners a 
les butxaques.» Uns ciutadans tindran més diners a les 
butxaques que uns altres, però tindran menys serveis 
sanitaris, educatius, socials, etcètera. És una política 
que fa més gran el problema que dèiem abans, d’in-
crementar les desigualtats. Renuncien a aplicar la fis-
calitat ambiental, i és una política recentralitzadora, a 
més a més.

Vostè..., el senyor Coto feia referència als «inferns fis-
cals», eh? Normalment, els amics dels paradisos fiscals  
–ni que siguin legals, a vegades, aquests paradisos–, 
són els promotors d’«inferns socials», no? Perquè el 
sistema fiscal no és només un instrument de recapta-
ció, sinó també de redistribució de la riquesa. El Fons 
Monetari Internacional ho ha dit: els països més igua-
litaris –ho diu el Fons Monetari Internacional– són 
també més estables i sostenibles econòmicament.

I ara vostè vol que la Generalitat rebaixi impostos. No 
només han de fer les comunitats autònomes un major 
esforç de reducció del dèficit, sinó que, a més a més, 
ara pretén vostè que doblement posem en perill el nos-
tre ja precari estat del benestar. Si vostè vol millo-
rar les finances de la Generalitat, en lloc de demanar 
regals i rebaixes fiscals per als que més tenen, sigui 
lleial amb la Generalitat i amb les comunitats autò-
nomes: demani al seu Govern que compleixi la dis-
posició addicional tercera, que compleixi amb tot els 
deutes que té acumulats –en programes de formació, 
en formació contínua, etcètera– el Govern de l’Estat 
amb el Govern de la Generalitat; plantegi mesures se-
rioses per combatre el frau fiscal.

Per tant, nosaltres votarem aquesta moció..., perquè 
ens sembla que està fora de la realitat de Catalunya i 
d’Espanya, i el que simplement vostè pretén fer amb 
aquesta moció és fer un tall publicitari a favor de la 
reforma fiscal del Partit Popular, que és una demostra-
ció més que qui creu avui en dia en la lluita de classes 
són vostès, perquè vostès, sempre, en totes les mesu-
res que han pres, sempre beneficien o estan a favor de 
qui és més poderós en aquesta societat.

Gràcies.
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La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, l’il·lustre senyor José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores dipu-
tados, bien, después de una primera automoción de 
Convergència, estamos ahora discutiendo una moción 
de autobombo del Gobierno de España. Yo voy a in-
tentar centrarme en el texto de la moción presentada.

La verdad es que nosotros coincidimos. Coincidimos 
en el diagnóstico del punto 1: en Cataluña hay una ele-
vada presión fiscal, y eso supone, sin duda, un freno 
a la recuperación económica, con lo que ello conlle-
va de freno al consumo y a la inversión. Y también 
estamos de acuerdo con otros de los bloques que se 
presentan en la moción. Hace falta que el Gobierno de 
la Generalitat dé más información y haya más trans-
parencia. Se habla de algunos puntos que hoy, preci-
samente, ya se han tocado, esta mañana, como es la 
partida trampa de los 2.300 millones. Ya sabemos, si 
es que se digna en algún momento a darnos informa-
ción sobre esa partida trampa, qué nos van a decir, por 
lo menos en parte: 65 millones, de los 2.300, ya los 
han conseguido vendiéndose no sé qué, y otros 800 
los han conseguido con una pirueta artificiosa que es-
ta mañana hemos tenido ocasión de discutir; ya vere-
mos el resto, hasta los 2.300, cómo nos lo explican. 
También sería bueno que se nos informara sobre la ca-
pacidad e incapacidad para obtener financiación por 
parte de este Gobierno de la Generalitat. También es-
taremos de acuerdo en que no se debe centrifugar deu-
da a otras administraciones. Y también con la reforma 
que se plantea, aunque se plantea de una forma muy 
genérica, en cuanto a la no subida de impuestos.

Nosotros hemos presentado una enmienda, que no sé 
si se nos admite o no se nos admite, en el sentido de 
concretar esta bajada de impuestos y concretar exac-
tamente la bajada respecto al tramo autonómico del 
IRPF para las clases medias y populares. Porque, aun-
que hace unos días el Partido Popular hizo algún ti-
tular hablando de este tema, hemos visto que en su 
moción no se concretaba esta cuestión, y nosotros lo 
hemos presentado como enmienda; supongo que en el 
siguiente turno se nos dirá si se nos acepta o no. Se 
trataba de concretar, repito, esta bajada de impuestos 
en la bajada del tramo autonómico del IRPF para las 
clases medias y populares.

El Partido Popular introduce también dentro de la mo-
ción..., y ha aprovechado el ponente para hacer, como 
digo, autobombo de la reforma fiscal realizada por el 
Gobierno de España. Nosotros partimos de una base, 
que es que decir que bajar impuestos siempre supone 
una inercia para la economía es tan falso o tan poco 
riguroso como decir que subir impuestos siempre su-
pone una mayor justicia social. Hay que analizar qué 
impuestos se suben o se bajan y cómo se suben o se 
bajan.

En esta línea creemos, efectivamente, que la reforma 
que se ha introducido, la reforma fiscal que ha presen-

tado el Gobierno de España, efectivamente va en la 
línea de rebajar algunos impuestos que era necesario 
rebajarlos, como el IRPF. No estamos de acuerdo en 
la cuantía y en los tramos en los que se rebaja, porque 
creemos que pierde progresividad el impuesto después 
de la reforma, pero de todas formas lo que no hace, 
seguro, es solucionar las grandes contradicciones que 
el sistema tributario español, y también el catalán, por 
tanto, tienen: primera, el gran peso de las rentas del 
trabajo, respecto a las rentas del capital, en recauda-
ción; segunda, que el gran peso del esfuerzo fiscal re-
cae sobre las clases medias, tanto trabajadores como 
profesionales, y tercera, el incremento del peso de los 
impuestos indirectos, lo cual supone una menor pro-
gresividad del sistema. No hace falta recordar la ges-
tión que ha hecho el Partido Popular del impuesto del 
IVA, la subida del IVA, contradiciendo lo que llevaba 
en su programa electoral, y parece, por lo que he po-
dido ver en esta última reforma, que ese impuesto no 
está afectado.

Nosotros creemos que lo que se debería plantear es 
una reforma integral del sistema tributario, en base  
a una modernización del mismo, donde se contempla-
ra una tributación más progresiva de las rentas del ca-
pital, para compensar ese equilibrio que hay respecto 
a las rentas del trabajo, donde se contemplara también 
una mejor tributación de las grandes fortunas y don-
de hubiera también una apuesta decidida y creíble por  
la introducción de los tributos medioambientales, en la  
línea de lo que recomienda la Unión Europea. Nada 
de esto aparece en esta supuesta reforma, que, como 
se ha dicho, más que una reforma, pues, es una modi-
ficación de tipos de determinados impuestos.

En definitiva, daremos apoyo a la mayoría de puntos 
de la moción, pero, se apruebe o no se apruebe esta 
moción, con la reforma o sin la reforma realizada, 
presentada por el Gobierno de España, tanto Cataluña 
como España seguirán necesitando una reforma pro-
funda y una modernización de su sistema tributario. 
Eso sigue pendiente.

Muchas gracias, señores diputados.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula, per fixar la seva posi-
ció, l’il·lustre senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, vénen eleccions, d’aquí a un any hi ha eleccions 
a les Corts Generals, i, per tant, el Partit Popular co-
mença la campanya electoral, i comença la campa-
nya electoral just després d’unes eleccions europees 
que els van anar fatal; doncs, comencen a intentar la 
recuperació, no l’econòmica, sinó l’electoral, fent un 
anunci d’una rebaixa –i dic entre cometes «rebaixa»– 
fiscal.

I dic entre cometes «rebaixa», perquè hem de recor-
dar que en aquesta legislatura, a la legislatura a Ma-
drid, en el Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha 
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augmentat l’IVA, ha augmentat l’IRPF i tota una resta, 
també, de mesures impositives, i que avui algunes de 
les rebaixes que es proposen sobre els tipus no arriben 
al nivell que hi havia anterior al fet que el senyor Ma-
riano Rajoy fos president del Govern espanyol.

I després proposen uns altres canvis amb què, més en-
llà d’alguna rebaixa del tipus, el que hi ha per sota el 
tipus, que són deduccions, bonificacions, qüestions 
que es dedueixen de la base imposable..., resulta que 
al final aquesta rebaixa fiscal no és tan rebaixa fis-
cal. Eliminen les deduccions per qüestions de lloguer, 
d’habitatge de lloguer; augmenten la tributació per les 
indemnitzacions per acomiadament improcedent; fan 
canvis també en les aportacions a pla de pensions, i la 
rebaixa en matèria de..., on és més accentuada és de 
les rendes de capital. Per tant, és una reforma fiscal..., 
també, dir «reforma», quan són alguns retocs, doncs, 
és agosarat. En tot cas, són uns canvis en matèria fis-
cal que tenen un gran eslògan però que són profunda-
ment antiredistributius i antiprogressius.

Per tant, la primera idea que ens vol traslladar el Partit 
Popular amb aquesta moció què és? Visca la rebaixa 
fiscal del senyor Mariano Rajoy! Doncs, ni és una re-
baixa fiscal per a les classes mitjanes i populars..., i a 
més ho fan vostès sabent que els costarà entre 5.000 i 
9.000 milions d’euros, tal com ha xifrat el mateix mi-
nistre Montoro, i ho fan després d’haver portat a terme 
una actuació sistemàtica de laminació dels recursos de 
les comunitats autònomes, no només de la Generalitat 
de Catalunya, sinó també de la resta de comunitats au-
tònomes.

L’estat del benestar, que és el que està suportat per les 
comunitats autònomes, vostès no paren d’escanyar-lo, 
i ho fan, per exemple, reservant-se la major capacitat 
de dèficit. Per fer dèficit, vostès l’any 2017 seran els 
únics, el Govern espanyol l’únic que podrà fer dèfi-
cit, tampoc el podrà fer la seguretat social, i, per tant, 
aquelles polítiques de l’estat del benestar –salut, en-
senyament i protecció social– que estan mantingudes 
per les comunitats autònomes, doncs, aquestes no po-
dran fer dèficit. Per tant, vostès estan posant en pe-
rill la supervivència de l’estat del benestar, no només a 
Catalunya sinó al conjunt de l’Estat espanyol, per su-
bordinar-ho a una campanya electoral de les eleccions 
del 2015.

Segona idea que vostès volen traslladar amb aquesta 
moció: a Catalunya no saben gestionar, la Generalitat 
de Catalunya és un desastre absolut i sort que hi ha el 
Govern espanyol que deixa els diners per poder pagar 
les nòmines, i això ho fa perquè el Govern espanyol fa 
una concessió graciable, perquè el Govern de la Ge-
neralitat hi ha renunciat, porta actuacions deliberades 
a terme, eh?, per haver de fer retallades i perquè no 
vol gestionar bé. I el seu gran exemple és el FLA, no? 
El FLA per vostès és l’exemple, de les comunitats que 
s’hi acullen, de mala gestió, no? Doncs, potser revisin 
la seva gestió al País Valencià, a Castella - la Manxa, 
a Balears, a Cantàbria i a Múrcia, comunitats gover-
nades pel Partit Popular que l’any 2013 es van acollir, 
com Catalunya, al Fons de liquiditat autonòmica, pel 
qual pagaran, com nosaltres, un 5,5 per cent d’interès 
al Govern de l’Estat, que recordem que és el Govern 

que recapta els nostres impostos, que només ens en 
transfereix una part i, de la resta, ens ofereix una part 
suplementària a crèdit, pel qual haurem de pagar un 
5,5 per cent d’interès.

Per altra banda, vostès el que volen, com intenten 
fer també amb altres mocions que ha presentat vos-
tè, és que el Govern de la Generalitat s’humiliï davant 
d’aquest Parlament i digui que castiga els ciutadans 
de Catalunya, que ho fa expressament perquè vol que 
aquí hi hagin els impostos més alts.

Mirin, si vostès volen que la Generalitat de Catalunya 
rebaixi impostos, hi ha una solució molt fàcil: donin 
capacitat normativa a la Generalitat de Catalunya so-
bre tots els impostos que suporten els catalans i faci-
litin també que pugui recaptar la Generalitat de Cata-
lunya tots els impostos que paguen els catalans, i amb 
això tindrem la llibertat de decidir si fem unes refor-
mes fiscals o en fem unes altres; alguns voldran abai-
xar impostos, d’altres els voldran mantenir i d’altres 
proposaran un sistema impositiu diferent. Però el que 
vostè no pot demanar és que la Generalitat de Catalu-
nya, sense recaptar impostos, faci el mateix que el Go-
vern espanyol, que és el que recapta, que se’ls queda 
per a ell, que ens limita els objectius de dèficit i, per 
tant, que obliga a fer les retallades que s’han fet en els 
darrers anys a Catalunya.

Gràcies, senyora presidenta. Per això votarem en con-
tra de la moció.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, la senyora Isa-
bel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bona tarda; per posicionar la CUP - Alternativa 
d’Esquerres, en aquesta moció. Doncs, bé, bàsicament 
vénen a explicar, vénen a dir-nos quina és la política 
que s’ha de fer aquí per a reactivar el consum, la inver-
sió i l’ocupació, i a més a més vénen a donar-nos les 
receptes màgiques que ha aplicat l’Estat espanyol per-
què aconseguim aquestes xifres que abans explicaven, 
tan plenament satisfactòries, per a alguna classe, la se-
va en concret, que són bàsicament no centrifugar el 
deute, augmentar impostos i taxes, i si cal abaixar-los 
per a situar-los al nivell de la mitjana espanyola; és a 
dir que copiem el miracle espanyol, que per nosaltres 
en cap cas ho és, en tot cas un miratge, i que fa recaure 
de manera miserable tot el pes en les classes populars 
i la classe treballadora.

Doncs, bé, si el partit que governa l’Estat, amb tots els 
organismes de l’Administració general de l’Estat, amb 
un munt d’assessors, amb un munt d’economistes pa-
gats a sou, és capaç d’inventar-se només aquestes re-
ceptes minses i, com he dit abans, mesquines i misera-
bles, al voltant de què és el que hem de fer per a sortir 
de la crisi, què és el que hem de fer per a reactivar 
el consum, la inversió i l’ocupació, doncs, no ho sé, a 
nosaltres ens sembla com a mínim ridícul, com a mí-
nim poc honest, i que com a mínim per nosaltres no 
tenen cap tipus d’autoritat per a venir a explicar com 
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arribarem a aquesta reactivació econòmica fent el que 
pretenen fer.

I què pretenen fer? Doncs, quines han sigut les úni-
ques mesures que han fet vostès en matèria d’ocupa-
ció, en matèria de consum i en matèria d’inversió? 
Doncs, molt fàcil: precarització laboral extrema; re-
ducció de salaris; empitjorament de les condicions la-
borals de les treballadores i els treballadors, també de 
les negociacions col·lectives; augment de l’atur –ara, 
abans, donaven xifres que ara es comença a repuntar 
en algun aspecte; no té res a veure l’estacionalitat de 
l’estiu, m’imagino, per aquestes visions que no volen 
veure res–; disminució de la població activa; emigra-
ció de la mà d’obra qualificada; una reforma fiscal que 
ja s’ha dit per activa i per passiva antisocial, que fa 
recaure el pes en les rendes de treball i no en les ren-
des de capital, de manera expressa, òbviament, com 
ja li he dit, que afavoreix la seua classe, i que fa tri-
butar la indemnització per acomiadament, que elimi-
na la deducció de lloguer d’habitatge i que en tot cas 
situa l’Estat espanyol al lloc setze de la llista dels di-
vuit països de l’euro, i encara vénen a dir que sí, que 
és veritat, que és un estat on no es paguen impostos i 
és un estat, a més a més, on es pot estar també tran-
quil i cofoi, que la diferència entre pobres i rics és més 
acusant.

Però no només això, sinó que vénen aquí a donar lli-
çons, quan des de 2011 no cobren els impostos a la 
banca (remor de veus), quan el 2013 la banca declara 
8.790 milions de beneficis, i 4.659 són els impostos 
que haurien d’haver...

La presidenta

Un moment, senyora diputada, esperi un moment, que 
se sent molta remor de veus. (Pausa.)

Continuï.

Isabel Vallet Sànchez

Gràcies. Com deia, quan 4.659 milions serien els que 
haurien d’haver pagat en impostos, i vostès es neguen 
a recaptar-los.

Per tant, polítiques anticrisi que ja coneixem, que ja 
portem fent uns quants anys, que no han canviat res, 
que l’únic que fan és reduir els costos de mà d’obra, 
rebaixar els drets socials i condemnar les classes tre-
balladores i les classes populars a un pitjor futur o, en 
tot cas, a un no-futur.

Ara bé, vostès, aquestes actituds que tenen, totalment 
prepotents, totalment poderoses amb la gent que no té, 
doncs, per altra banda les tenen amb una alegria que 
a nosaltres ens sobta molt de cara a posar una catifa a  
aquells que tenen, de cara a posar una catifa a les ren-
des altes perquè no paguin i de cara a posar una cati-
fa a aquestes velles receptes que ens han portat a on 
estem.

Per nosaltres, cap autoritat per a poder no només pro-
posar totes aquestes mesures sinó cap mesura –cap 
mesura– que pugui parlar de la reactivació econòmi-

ca, cap mesura que pugui parlar de l’ocupació, cap 
mesura que pugui parlar de l’augment del consum.

Si volen que parlem seriosament, doncs, aprenguin 
més que quatre clixés al voltant del socialisme i més 
que quatre clixés al voltant del comunisme, que és 
l’únic que saben venir a recitar aquí, i si volen que 
parlem seriosament, parlem seriosament.

Però en tot cas deixin de fer el ridícul amb aquestes 
propostes que el que vénen a dir és que què?, que aquí 
correm la mateixa sort que estan corrent a l’Estat es-
panyol?

Doncs, miri, nosaltres entenem que no volem fer el 
ridícul a Europa, que ja el fan suficientment vostès, i 
que amb nosaltres no hi comptin, amb aquestes mesu-
res keynesianes tampoc hi comptin, i que, en tot cas, 
per sortir de la crisi, vostès proposen més crisi.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’honorable senyor Antoni Fernán-
dez Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Senyora presidenta... Diputades, diputats..., senyora 
Artadi, benvinguda; també molt benvingut..., per a 
vostè la propera moció, també.

Senyor Coto, la intervenció que ha produït necessita 
un contrapunt. És un contrapunt, si vostè m’ho per-
met i si s’ho pren seriosament, és un punt d’una mica 
de serenor, perquè s’està acostumant, senyor Coto, i li 
prometo que ben greu que em sap, a un conjunt d’exa-
bruptes i ocurrències. Cregui’m. Perquè vostè sap que 
amb moltes de les coses que vostè diu podem estar 
d’acord, però les formula d’una manera, diputat, que 
fa molt difícil que puguem ni tenir un debat. Li ha dit 
aquí una diputada, la diputada socialista, li ha dit «hi-
pòcrita». Li ha dit això textualment. (Veus de fons.) Sí, 
sí; la diputada li ha dit «hipòcrita», «una línia hipòcri-
ta d’intervenció». Jo vull ser una miqueta més suau... 
(Veu de fons.) «Línia hipòcrita d’intervenció», efecti-
vament; així ho ha dit. (Remor de veus.) No pateixin 
–no pateixin–; entre una línia hipòcrita i una posició 
hipòcrita hi ha ben poca diferència, la veritat.

Jo li vull dir una altra cosa, diputat Coto, del millor 
to possible. O sigui, quina necessitat tenim d’espatllar 
el debat? Quina necessitat tenim d’una impostura per-
manent? Això és el que jo li vinc a dir des d’aques-
ta tribuna. Estem davant d’una impostura permanent. 
Vostè, diputat, ha estat arraconat políticament durant 
tots aquests mesos, mort de pànic davant d’un govern 
que pretesament abaixava els impostos i que ha pro-
duït una pujada d’impostos brutal que ha asfixiat el 
país, i arraconadet que estava, i ben calladet que es-
tava. Ara, això sí, ens demanava que la Generalitat, 
el Govern, abaixés impostos. I li hem dit des d’aques-
ta tribuna, recordi-ho, Coto, li ho havíem dit amb res-
pecte i fins i tot amb un punt de simpatia: «Coto, no 
ens demani una cosa que vostès no practiquen enlloc, 
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produint com han produït una pujada d’impostos com-
parable a la que practicaven en els millors temps els 
governs socialistes.» O peor. (Remor de veus.) Per 
tant, diputat, vostè estava aquí arraconat i, amb pru-
dència, podia dir el que podia dir.

Resulta que vostès formulen una, si vostè em permet 
l’expressió, reformeta –reformeta–, petitona, fiscal. 
I ens vénen ràpidament –també li ho han dit, un pa-
rell de diputats li ho han dit aquí– a donar lliçons i a 
demanar-nos explicacions. Aquesta és l’estratègia ar-
gumentativa, si m’ho permet, diputat, de la impostura.

Fixi’s en les coses que vostè ens diu, diputat. Ens diu, 
primera qüestió, que el Parlament de Catalunya reco-
negui l’elevada pressió fiscal. No cal que ens ho recor-
di, que tenim una elevada pressió fiscal; cal que vostè 
analitzi per què la tenim. No cal que ens ho recordi, si 
ja..., no només ho sabem, ho patim i ens dol, però hem 
de veure la raó per què tenim aquesta pressió fiscal.

Ens diu coses com de la següent manera: «Vinguin 
vostès i informin en seu parlamentària de la incapaci-
tat de la Generalitat de Catalunya per obtenir crèdit.» 
Vostè creu que això són formes? Vostè creu que amb 
una moció d’aquestes característiques, aquesta cam-
bra...? El que passa, que, com que vostè ja sap que ai-
xò no s’aprovarà, tant li fot. Però vostè creu que ens 
pot dir a aquesta cambra: «Vinguin aquí...» –textual, 
eh?, això no s’ho inventa o ho interpreta un diputat; 
diu: «Informar en seu parlamentària de la incapacitat 
de la Generalitat d’obtenir crèdit per part dels mercats 
financers i de les vies per què rep finançament per part 
del Govern d’Espanya.» Ja li ha dit el diputat Arago-
nès de què anava la qüestió. O sigui, quina necessitat 
d’aquest tipus de paper?

Volem seguir: «No utilitzin vostès la rebaixa fiscal 
per apujar impostos.» Es pot ser més atrabiliari? Diu: 
«Ara no utilitzin vostès que nosaltres hem rebaixat els 
impostos, i ara vostès apugen els seus.» Vostè creu que 
hi ha concatenació entre una cosa i l’altra? Ho creu de 
veritat? O sigui, vostè creu, de veritat, amb el que ha 
escrit aquí, que nosaltres, el Govern..., diu: «Abaixa 
impostos Espanya, doncs, evidentment, per competir, 
ara els apujarem.» Vostè creu que això té sentit? És el 
que diu. Perdoni, no sap com ho escriu, o no sap qui 
li ho escriu, però ho diu textualment: «No utilitzar la 
rebaixa fiscal imposada pel Govern d’Espanya com a 
excusa per crear o augmentar els impostos i les taxes 
a Catalunya». De què parla? Però quina concatena-
ció lògica hi ha en el plantejament? Cap, diputat, cap: 
l’agitació, l’agitació mal entesa.

Vostè, que és tan curós, i el seu grup, que és tan curós 
en dir a veure com hem de presentar les coses, sap què 
ens proposa, diputat? Ens proposa el següent: facin 
una reforma fiscal i la inclouen en la Llei de mesures 
fiscals i administratives. Però no havíem quedat que 
aquestes coses ens les preníem seriosament, donàvem 
la paraula al Parlament, fèiem un projecte de llei, ho 
estudiàvem a fons? Diu: «No, a veure si la poden pas-
sar vostès en la pròxima Llei de mesures.»

Diputat, vostè creu que així es fa política? Podem fer 
política d’aquesta manera? Podem tenir debat? O hem 
de concloure el debat dient senzillament: «Estem da-

vant d’una impostura»? És clar que jo entenc la vo-
luntat de rebaixar impostos, la puc compartir; però,  
de veritat, vostè ha d’acceptar una tesi: tant de bo el 
Govern de Catalunya pogués abaixar els impostos... 
(La presidenta retira l’ús del micròfon a l’orador i 
aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Se li ha acabat el temps. (Veus de fons. Pausa.)

Té la paraula l’il·lustre senyor José Antonio Coto per 
pronunciar-se sobre les esmenes.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyores i senyors diputats, miri, 
jo he posat..., a la moció hem posat que es faci la llei 
de mesures fiscals i financeres, perquè hem posat fer-
ho a la seva manera. Vostès a l’última llei de mesures 
fiscals i financeres van crear trenta noves taxes i van 
tornar a introduir l’impost sobre successions. Per tant, 
inclús li facilitem els treballs, perquè ho facin a la se-
va manera, que és com vostès ho acostumen a fer.

Home, diu que no s’aprofiten de la rebaixa d’impostos, 
senyor Teixidó, del Govern d’Espanya? De moment, 
ho estan fent. De fet, el proper dimecres, i vostè es-
tà escurçant al màxim els tràmits parlamentaris per 
aprovar tres nous impostos i tenen pendent per al pro-
per Ple, inclús, un impost sobre l’ADSL. Si això no és 
apujar impostos, digui’m què és apujar impostos. En 
qualsevol cas, vostè pinta molt en aquest..., vostè pin-
ta molt en el Govern de la Generalitat i en el seu grup 
parlamentari. Fixi’s, pinta tant, que no ha aconseguit 
que cap membre del Govern estigui en aquesta moció. 
Potser és un menyspreu als dinou diputats del Parla-
ment del Partit Popular català, que és molt propi de 
vostès, dels del notari.

Señor de la CUP, dice usted que nosotros no tenemos 
autoridad. Sí, claro..., para usted la autoridad la tienen 
Nicolás Maduro, Evo Morales y el de la coleta, Pablito 
Iglesias. Esos son sus referentes y su autoridad.

Miri, senyora Romero, li acceptem l’esmena 2 i l’es-
mena 5. I aquesta rebaixa d’impostos, el que vostè diu 
que costa 9.000 milions d’euros, el que portarà és a un 
augment del consum, perquè la gent tindrà més diners 
a les seves butxaques, a un augment de la inversió, a 
un augment de l’estalvi que permetrà que hi hagi més 
crèdit en l’economia i, per tant, acabi significant una 
major recaptació en els comptes públics. És a dir, fa-
rem el contrari del que vostès van fer, especialment 
en l’últim període del Govern Zapatero, amb el su-
port, per cert, del senyor Duran i Lleida, representant 
de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, que 
deia «Sí, bwana», en aquella època, al senyor Zapa-
tero.

Miri, senyor Vendrell, home, que vostè em parli de 
frau fiscal, quan el seu cap de llista al Parlament eu-
ropeu ha hagut de dimitir per tenir els diners en una 
Sicav, o quan ahir –ahir– un diputat d’Izquierda Uni-
da estava a Gibraltar amb el ministre principal Picar-
do, que és el paradís del frau fiscal i del contraban de 
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tabac? Per cert, com no podia ser d’una altra mane-
ra, també hi era el senyor Joan Tardà, diputat d’Es-
querra Republicana, probablement més pel fet que a 
Gibraltar, doncs, hi ha un important mercat del con-
traban de tabac, com un conseller seu, del Govern 
d’Esquerra Republicana, va ser condemnat per con-
traban de tabac.

En definitiva, el Partit Popular seguirem... (Veus de 
fons.) Sí, sí..., evidentment, respectant la presumpció 
d’innocència; però això és una absoluta realitat que 
hi ha un conseller del Govern d’Esquerra Republica-
na que va ser condemnat per contraban de tabac, els 
agradi o no els agradi. I que ahir hi havia el senyor 
Tardà, diputat d’Esquerra Republicana, amb el minis-
tre principal de Gibraltar és una realitat completa, i, si 
no, mirin l’hemeroteca.

Nosaltres seguirem la nostra política fiscal, malgrat 
que el Govern de la Generalitat vagi en contra dels ca-
talans incrementant impostos. Nosaltres continuarem 
portant a terme reformes econòmiques i fiscals per 
aconseguir que Espanya continuï, com diuen tots els 
estudis, que l’any 2015 siguem el país que més creix 
en termes de PIB de la Unió Europea.

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

La presidenta

Cridem a votació.

(Maurici Lucena i Betriu demana la paraula.) Senyor 
Lucena...

Maurici Lucena i Betriu

Presidenta, ens agradaria que féssim la votació sepa-
rada dels punts 2.a, 2.f i 2.g.

Gràcies.

(Josep Vendrell Gardeñes demana la paraula.)

La presidenta

Senyor Vendrell...

Josep Vendrell Gardeñes

Només demanarem votació separada del punt 2.a.i, 
2.e i 2.f. Ens volíem abstenir...

La presidenta

M’ha demanat 2.a.i, 2.e i 2.f?

Josep Vendrell Gardeñes

Sí. Ens volíem abstenir d’alguns altres punts, però 
amb la intervenció del senyor Coto ens ha convençut 
que, a vegades, davant de la mala educació és millor 
un no que una abstenció.

(Veus de fons.)

La presidenta

Per tant, manté les votacions? (Pausa.) L’altre bloc no 
cal. Només aquest que m’acaba de dir, eh? (Pausa.) 
D’acord.

(Isabel Vallet Sànchez demana la paraula.) Senyora 
Vallet...

Isabel Vallet Sànchez

Sí, per saber si la votació separada aquesta que acaba 
de demanar...

(Remor de veus.)

La presidenta

Un moment, és que no la sento. Si mantenen silenci, si 
us plau. (Pausa.) Digui, senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Per a la votació separada que s’acaba de demanar, que 
s’han demanat dos punts, si..., tres punts, doncs, si es 
faran conjuntament o per separat.

La presidenta

Es faran conjuntament. Jo ho tinc demanat conjunta-
ment.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs, separada, del 2.a.i.

La presidenta

2.a.i. D’acord.

(José Manuel Villegas Pérez demana per parlar.) Se-
nyor..., ai, perdó..., el senyor..., de Ciutadans, el senyor 
José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Sí. Era para pedir votación separada del punto 2.d, de 
de Dinamarca.

La presidenta

2.d. (Pere Aragonès i Garcia demana per parlar.) Un 
segon... Ara, senyor Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Sí, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Pere Aragonès i Garcia

Miri, senyor Coto, a part que crec que la seva darrera 
intervenció el devalua com a parlamentari pel to que 
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ha utilitzat, li dic una cosa: nosaltres preferim fer-nos 
fotos amb el primer ministre de Gibraltar, que és un 
poble que exerceix el seu dret a l’autodeterminació, 
que no pas amb un dictador sanguinari que assassina 
el seu poble com Teodoro Obiang.

(Veus de fons i aplaudiments. José Antonio Coto Ro-
quet demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Coto...

José Antonio Coto Roquet

Per al·lusions, també.

La presidenta

Trenta segons.

José Antonio Coto Roquet

Molt lamentable que vostès amb el ministre principal 
del principal paradís de contraban de tabac del món 
ho justifiqui amb no sé quina reunió d’això demostra 
que estan bastant avergonyits del que fan.

I miri, senyor Vendrell, si per a vostè mala educació és 
que el seu candidat al Parlament europeu tenia la pas-
ta en una Sicav, doncs, ja em dirà.

(Remor de veus.)

La presidenta

Passarem a la votació, i..., un aclariment al Grup d’Ini-
ciativa. Mantenim el 2.a.i, el 2.e i el 2.f. La resta no, 
tot en bloc. Molt bé.

Doncs, comencem la votació.

I comencem pel punt 2.a. (Veus de fons.) No, no..., te-
nim el 2.a i després el 2.a.i.

2.a. Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 45 vots a favor i 83 en contra.

Votem ara el 2.a.i, que és 2.a.1.

Comença la votació.

(Veus de fons.) 2.a.1 o 2.a.i, com vulguin.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor i 68 en contra.

Votarem ara el 2.d –2.d.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 17 vots a favor, 102 en contra i  
9 abstencions.

Votarem ara el 2.e.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 38 vots a favor i 90 en contra.

Votarem ara el 2.f.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor i 71 en contra.

I votem ara el 2.g.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 44 vots a favor i 84 en contra.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 24 vots a favor i 104 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la transferència de coneixement i 
els parcs científics (tram. 302-00183/10)

Passem al catorzè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la transferència de coneixement i els parcs científics, 
presentada per la diputada Alícia Romero, en nom del 
Grup Parlamentari Socialista. (Remor de veus.)

Els diputats que vulguin sortir de l’hemicicle, que ho 
facin en silenci.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta.

(Persisteix la remor de veus.)

La presidenta

Senyors diputats, si volen seguir parlant, millor que ho 
facin fora.

Alícia Romero Llano

Bé. Doncs, presentem aquesta moció després de la 
interpel·lació que va fer el meu grup parlamentari amb 
relació, doncs, a la transferència de coneixement i els 
parcs científics com un entorn, com un ecosistema per 
afavorir la innovació.

Vam fer una interpel·lació amb un to constructiu, per-
què ja vam reconèixer en aquell moment que en els 
darrers anys... –probablement des dels inicis de la de-
mocràcia, però–, en els darrers anys s’ha fet un esforç 
molt important per treballar i posar recursos a l’àmbit 
de la recerca, la ciència i la tecnologia al nostre país, 
fet que ha comportat que siguem un dels sistemes de 
recerca més reconeguts a nivell mundial. A nivell in-
ternacional, probablement estem en uns nivells que no 
ens pertocaria per la nostra població i per la dimensió 
del nostre país. Però l’aposta ha portat uns bons re-
sultats. No podem dir el mateix, ja ho vam comentar 
en l’anterior Ple, pel que fa a la transferència de co-
neixement, no? Com després aquesta recerca aplicada, 
doncs, arriba al teixit econòmic en forma d’innovació 
i, per tant, en millora dels serveis, de processos i de 
tecnologia.

Doncs, bé, una mica la nostra moció ha intentat po-
sar algunes solucions o donar algunes respostes per tal 
de millorar aquests nivells d’innovació, que, fins i tot, 
doncs, ja ho vam comentar diversos agents en l’àmbit 
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de la recerca i de la transferència, reconeixien, doncs, 
que calia una aposta per a un nou sistema d’innovació 
català. I, per tant, nosaltres en aquesta moció hem in-
tentat, doncs, establir alguns elements que creiem que 
poden afavorir, poden millorar aquesta transferència, 
aquesta innovació en el teixit econòmic i social. Dir-
los, o agrair a la majoria dels grups, doncs, la predis-
posició a intentar acordar una moció. És veritat que 
aquest és un tema cabdal per al país, el nostre model 
econòmic o el basem en el coneixement, el basem en 
la recerca, posem en el centre de l’economia el conei-
xement, o és cert que no ens en sortirem com a país. 
I això vol dir, doncs, una aposta decidida, també eco-
nòmica, que és cert que els darrers anys no ho estem 
veient tampoc en els pressupostos del Govern, en part 
per la situació econòmica, però en part probablement 
perquè falti una certa voluntat perquè això sigui així.

Per tant, estem satisfets que aquesta moció..., espero 
que finalment, doncs, la puguem aprovar amb la ma-
joria dels grups. Vull agrair especialment als grups 
d’Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i 
Convergència i Unió l’esforç que han fet amb les es-
menes i que ens han comportat que aquesta moció ha-
gi canviat considerablement, hagi millorat considera-
blement gràcies a aquestes aportacions.

Crec que bàsicament, per citar una mica, doncs, quins 
són aquests instruments que hem posat al servei de la 
transferència per millorar aquesta innovació al nostre 
teixit..., i m’agradaria citar-ne algun.

L’element més important, que és encarregar a la Co-
missió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Re-
cerca i la Innovació, que en aquests moments no s’està 
acabant de complir del tot, que faci una revisió estra-
tègica d’aquest pacte i que es comprometi, el 2020, a 
dedicar el 2 per cent del PIB català justament, doncs, 
a la recerca i la innovació. En aquests moments estem 
lluny d’aquest 2 per cent, però ens sembla que amb un 
esforç important, doncs, podríem ser capaços d’arri-
bar-hi.

Demanar també, reclamar..., i fer-ho conjuntament, 
doncs, amb els parcs, perquè molts d’ells tenen entitat 
jurídica pròpia, però treballar més un pla d’impuls i de 
finançament i viabilitat d’aquests parcs. Saben vostès 
que els parcs han de ser un espai per generar innova-
ció; en molts casos han estat espais més lligats a l’ur-
banisme i al creixement urbanístic que a una altra co-
sa, i el que volem és que realment acabin sent tots un 
centre per la generació de coneixement, per la transfe-
rència tecnològica, per l’emprenedoria, i, per tant, cre-
iem que el Govern ha de promoure, conjuntament amb 
els parcs, que en són els responsables, aquests plans.

Volem també que es faci una aposta..., s’acabi de tan-
car ja aquest procés d’agregació dels centres tecno-
lògics de Catalunya, per, evidentment, doncs, poder 
generar economies d’escala, però no només per això, 
sinó també per sumar talent i per sumar tot el conei-
xement que en aquests sis centres tecnològics avançats 
que hi ha a Catalunya tenim.

També plantegem alguns aspectes importants que 
també havíem citat en aquell moment, que eren alguns 

programes per afavorir aquesta innovació i aquesta 
transferència.

Hem demanat la constitució d’un fons de transferència 
de tecnologia que impulsi d’una manera clara, doncs, 
els avenços en R+D a les universitats i als centres tec-
nològics, per tant, aquesta aprovació d’aquest fons, 
que ens sembla un element molt important.

Incentivar d’una manera clara o enfortir els incen-
tius en les carreres dels investigadors, per tal, doncs, 
que aquest element de la transferència sigui valorat 
en els seus currículums, cosa que a vegades no ho  
és en el nivell que ens agradaria per, realment, estimu-
lar aquesta transferència.

Hem volgut també dedicar una especial atenció a les 
carreres professionals en el món de la universitat, que 
ens sembla que necessiten un reforç per generar esta-
bilitat i promoció a tots els investigadors.

I, per tant, creiem, doncs, que d’alguna manera hem 
intentat tocar diferents aspectes... També l’aposta per 
l’emprenedoria i la innovació dins dels currículums 
universitaris i postuniversitaris, dins també la forma-
ció professional. Per tant, tot un seguit de propostes...

La vicepresidenta primera

Senyora diputada...

Alícia Romero Llano

...que crec que hem pogut acordar i que esperem que 
ajudin, doncs, a millorar aquesta transferència i aques-
ta millora de la competitivitat del nostre teixit econò-
mic.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la 
paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Gràcies, presidenta. Abans de començar, saludar tam-
bé el senyor Alsina, que avui segueix el debat d’aques-
ta moció. Bona tarda també a tothom. Jo exposo el 
posicionament del Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya sobre la Moció, presentada pel Partit dels 
Socialistes, sobre la transferència de coneixement i 
els parcs científics.

En primer lloc, voldria destacar la idoneïtat de la mo-
ció, en tant que parla d’un àmbit, concretament el de la 
transferència de coneixement, que és encara una assig-
natura pendent al nostre país. I no ho diem nosaltres: 
ho reconeix el mateix sector, ho avalen els indicadors 
de seguiment de la Comissió de desenvolupament del 
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. I fins 
i tot ara fa poques setmanes vam fer la jornada aquí, 
on es van presentar conclusions sobre aquesta jorna-
da, inclosa dins del Festival de Ciència, Tecnologia i 
Innovació, i algunes de les conclusions, doncs, també 
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estan incloses en aquesta moció. Per tant, no som nos-
altres que ho diem, sinó que és el debat global.

D’altra banda, és que jo crec que tots podem coinci-
dir en el fet que, si parlem estrictament de recerca, és 
a dir, del sistema de recerca català, és un model ba-
sat en l’excel·lència, que ha aconseguit prestigi interna-
cional –i ara ho comentava la diputada del Partit dels 
Socialistes–, que ha situat Catalunya al nivell d’altres 
països a nivell internacional i d’altres potències euro-
pees. I, per tant, ara els esforços, sense deixar de ban-
da tota la banda de la recerca, l’apartat de la recerca..., 
el que hem de fer és millorar i implementar les políti-
ques d’innovació, de transferència tecnològica i de co-
neixement, perquè sigui molt més efectiu.

De fet, tenim una eina molt important que vam saber 
construir i de la qual ens sentim orgullosos, que és el 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació, verita-
ble full de ruta per a l’àmbit investigador del nostre 
país, i el que cal ara, doncs, és acabar de desplegar 
i consolidar aquest model. I en aquest sentit estem a 
favor d’aquest primer punt de la moció, quan parla de  
fer una revisió estratègica d’aquest pacte nacional,  
de forma consensuada amb els principals actors, i de 
reforçar, precisament, aquestes accions encaminades a 
la transferència de coneixement.

Abans de continuar el posicionament sobre la res-
ta de punts i de presentació de les nostres esmenes, 
també voldria agrair a la diputada Alícia Romero la 
predisposició de poder pactar, de poder transaccionar 
i de poder arribar a acords, així com amb la resta de 
grups, sobretot també, i especialment, a Convergència 
i Unió i a Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, per poder també entendre’ns. Per-
què aquest, el model de recerca i innovació i, en defi-
nitiva, doncs, el model de país que volem és un tema 
de país, i aconseguir aquest màxim consens i treballar 
per construir el model d’innovació i el model de recer-
ca fa que hi hagi uns pilars forts. I, per tant, entenem 
que ha de ser d’aquesta manera com ho hem d’anar 
treballant, independentment de partidismes i lluny 
d’apriorismes de cadascú.

Nosaltres hem presentat esmenes que creiem que 
aportaven contingut i que milloraven el text, com per 
exemple la d’ordenar i agregar aquests centres tecno-
lògics de Catalunya per poder elaborar el mapa de la 
innovació.

També dos punts que s’han inclòs al final de la mo-
ció. Un, que fa referència i que no volíem obviar..., 
que és el tema de la patent única europea, per recla-
mar a l’Estat que precisament acordi i s’incorpori a 
aquesta patent única europea i que, per tant, no per-
judiqui i no en surtin perjudicats els investigadors 
catalans, que ara queden perjudicats per quedar fora 
d’aquest règim unificat de patents. I d’altra banda, un 
altre punt que també hem afegit, que és el de conti-
nuar potenciant el programa i el projecte de docto-
rands industrials, perquè el veiem com una bona ini-
ciativa i creiem que el que cal, doncs, és continuar 
desplegant-lo, a la vegada que fer-ne seguiment i una 
avaluació per poder millorar-ne l’efectivitat i l’impac-
te real.

Per la resta de la moció, donarem suport als altres 
punts, ja els ho avanço, entenent que no hi ha una 
única mesura per a millorar la transferència de co-
neixement del nostre país, sinó que el que cal és una 
suma dels elements, com aquest programa per a la 
innovació i la transferència adaptada al teixit econò-
mic, amb aquest fons de transferència que presenta-
va ara la diputada proposant de la moció; a la vegada, 
doncs, aquest impuls a les oficines de transferència, a 
les OTRI. I, indestriablement, totes aquestes mesures 
han d’anar acompanyades, doncs, de l’àmbit formatiu 
–i per això també recull un punt la moció–, ha d’anar 
acompanyat de polítiques i de mesures per la trans-
parència i l’avaluació –i també recull la moció aquest 
punt– i acompanyat de polítiques de millora de la 
carrera professional, de la carrera investigadora i del 
desenvolupament professional dels investigadors, que 
també queda inclòs en la moció.

Com no pot ser d’altra manera, també donarem suport 
a aquest Pla de sostenibilitat dels parcs científics, per-
què siguin veritables eines al servei de la transferència 
i de la connexió i relació entre el teixit empresarial i 
l’àmbit de la recerca.

I, en definitiva, doncs, donarem suport a la moció, 
tenint en compte que tenim eines que ens serveixen  
–tenim els parcs, tenim el pla nacional, tenim el siste-
ma Cerca, tenim Tecnio, tenim ICREA– i, per tant, el 
que cal és anar treballant i anar endavant, sense recor-
dar..., sense oblidar, millor dit, que la manca de com-
petències en aquest àmbit i la manca de capacitat de 
decisió en aquest àmbit també ens impedeixen desple-
gar tot el nostre potencial.

Dono les gràcies, doncs...

La vicepresidenta primera

Senyora diputada...

Marta Vilalta i Torres

...novament a la diputada i reitero el nostre suport a la 
moció.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, té la paraula la diputada Lorena 
Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. Segons ens explicava la diputa-
da Alícia Romero en la presentació d’aquesta moció, 
sorgia per dos motius, o segons ho vaig entendre jo: 
un, sorgia per la preocupació per les dades, no?, que 
es feia..., o que sortien a l’informe de seguiment del 
Pacte nacional per a la recerca, i un altre motiu era 
l’incompliment dels objectius que es reflectia dins del 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació.

Dos incompliments i compromisos que per nosaltres 
eren molt importants. Un és el tema que l’Administra-
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ció de la Generalitat incrementaria progressivament 
els pressupostos dedicats a recerca, desenvolupament i  
innovació, per poder fer front a diferents objectius 
que tenien plantejats diversos àmbits competencials, 
com poden ser l’educació, els serveis socials, salut, 
immigració, energia, etcètera; això s’ha anat reduint 
progressivament des de l’any 2012 fins avui. El segon 
compromís que tampoc es complia era que el pressu-
post dels programes específics en recerca i en desenvo-
lupament de la Generalitat tindria el mateix increment 
percentual que el pla que hi havia entre el 2005 i el 
2008, i això tampoc s’ha complert. Per tant, nosaltres 
continuarem incidint i nosaltres hem cregut important 
donar suport al punt 1 de la moció, encara que a nos-
altres ens hauria agradat, no?, que posés el 3 per cent, 
ja que, com deia la diputada Romero, és un percentatge 
que es recomana a nivell europeu i..., i això.

També parlava la diputada Romero de la tendència a 
la baixa de determinades dades que sortien a l’infor-
me: dades –no ho repetiré– d’activitat de transferèn-
cia de coneixements, despesa total d’activitats innova-
dores a les empreses, intensitat innovadora, captació 
de fons, etcètera –no ho tornaré a dir. Només dir que 
compartim aquesta diagnosi, però no compartim les 
seves solucions d’incompliment, i tampoc compartim 
les solucions de les retallades. Per tant, nosaltres hi 
donarem ple suport, al primer punt, però també en fa-
rem seguiment.

El senyor conseller, en la seva rèplica, en la interpel-
lació, deia que no podem entendre la recerca i la in-
novació com coses i aspectes diferents, sinó que són 
complementaris. Doncs, hi estem d’acord. Per nosal-
tres, la recerca i els joves investigadors són el pilar fo-
namental que sustentarà el nostre futur. I –ara no toca 
però no em puc estar de dir-ho– que incomplim els 
acords presos al Pacte nacional per a la recerca i la 
innovació, però també incomplim i continuem sense 
complir els acords presos fa un any en el Ple mono-
gràfic de joves, on es va aprovar el dret de tornada dels 
joves que sortien cap a Europa a donar sortida als seus 
coneixements i per treballar.

L’exemple més clar és la notícia que sortia a La Van-
guardia que parlava, no?, de quatre-cents científics, en 
aquest cas concret biomèdics, més influents. Sis eren 
espanyols, sis d’aquests..., cinc eren catalans, i només 
un treballava a Catalunya. És per això que nosaltres 
hem volgut millorar la moció incidint en un sentit: 
a donar prioritat –i així és com l’hem enriquit– a les 
línies de recerca orientades a l’estalvi i a l’eficiència 
energètica, donar prioritat a les línies de recerca orien-
tades al benestar de les persones, estudiar nous marcs 
d’inserció laboral, prevenció en la cura de la salut, co-
hesió social, etcètera; també promoure la perspecti-
va de gènere, i també una cosa molt important: evitar 
qualsevol aportació en la recerca i la transferència de 
coneixements amb finalitats militars i un ple compro-
mís amb el principi de la promoció de la pau. Perquè 
nosaltres entenem que la recerca i la innovació no és 
només generar productes, sinó que també és generar 
nous processos, és generar noves formes d’organit-
zació, perquè la recerca i la innovació han de ser la  
nostra base de la nostra activitat productiva, per tal 

de tenir un país socialment més just, mantenir un es-
tat de benestar. A banda, també, de tenir un aspecte 
molt important, que és prioritzar la recerca i la inno-
vació, també és prioritzar un fons que generi feina per 
a aquests joves exiliats.

Per tant, nosaltres entenem que cal evitar –i així ho 
hem fet– que es faci una visió només economicista en 
un sector que per nosaltres és clarament estratègic, per 
generar feina de qualitat, coneixement i benestar so-
cial, per tal d’impulsar sectors productius de futur, per 
sortir-ne ben parats, d’aquesta crisi, i no passar a ser 
el país de mà d’obra barata, del turisme de sol i plat-
ja, dels casinos del sud. És per això que hem volgut 
millorar i donar confiança a aquesta moció, perquè hi 
continuarem treballant, perquè nosaltres hi hem vol-
gut donar aquesta vessant més social, i així ho agraïm 
a la diputada Alícia Romero i a la resta de diputats que 
també formen part d’aquesta moció, o de la millora 
d’aquesta moció.

Un altre aspecte molt important i que també hem mi-
llorat i que per nosaltres és molt important és promou-
re la clarificació de la situació, sobretot, dels becaris 
i del personal de recerca. Nosaltres creiem que el col-
lectiu becari només ha de realitzar essencialment tas-
ques lligades...

La vicepresidenta primera

Diputada...

Lorena Vicioso Adria

...a la seva formació.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula la diputada Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señores diputados, seño-
ras diputadas, con esta moción del Partido Socialista 
tenemos ocasión de hablar de un tema de vital impor-
tancia como es la investigación, el desarrollo y la in-
novación. Y, además, pensamos que está orientada de 
una forma muy interesante, porque hace hincapié so-
bre todo en lo que es la transferencia de conocimiento 
desde la investigación hacia la aplicación de esta in-
vestigación y de ese conocimiento generado que es la 
innovación en nuestras empresas. Innovación entendi-
da en el sentido amplio, no solo tenemos que entender 
por innovación lo tradicionalmente contemplado co-
mo mejoras de producto, sino también en servicios, en 
gestión interna, en maneras de marketing, de venta de 
productos, etcétera.

¿Y por qué esta cuestión de la transferencia de cono-
cimiento es tan importante si hablamos de innovación 
y desarrollo e investigación en Cataluña? Porque es 
nuestro punto débil. Y como se ha comentado antes, 
Cataluña tiene una posición de excelencia en los pa-
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rámetros de investigación, de recerca. Pues, tenemos 
una posición a nivel internacional que es muy positi-
va y que demuestra que se ha hecho un buen trabajo 
en los diferentes gobiernos y desde el sector privado, 
por supuesto, que impulsa también la investigación. 
Pero no somos tan buenos, no tenemos una posición 
tan adelantada en la aplicación práctica de esa investi-
gación, de ese conocimiento generado que es la inno-
vación en productos concretos, en servicios concretos 
en nuestro tejido empresarial.

Y lo que es más preocupante, en los últimos años al-
gunos indicadores relacionados con la transferencia 
de conocimiento y de la innovación, pues, están em-
peorando. Y eso no lo decimos nosotros, sino que lo 
dice también el informe de seguimiento que se ha ela-
borado en el marco del pacto por la investigación y la 
innovación en Cataluña.

Es cierto que en los últimos años se ha producido una 
drástica reducción presupuestaria en ámbitos de inves-
tigación y desarrollo –lo recordaba el otro día la dipu-
tada del Partido Socialista– de, aproximadamente, un 
30 por ciento desde el año 2008, lo que es un error, 
porque nuestro país competirá con el resto de países 
del mundo no en bajada de costes, sino, probablemen-
te, en nuestro valor añadido a los productos y servi-
cios. Pero nosotros consideramos que no solo se trata 
de una cuestión de presupuestos, no solo se trata de 
que se haya disminuido el presupuesto, sino también 
de cómo se gasta.

¿Y qué nos falla, qué falla en Cataluña en la transfe-
rencia de conocimiento? Pues, el otro día se celebra-
ron unas jornadas muy interesantes de investigación 
y empresa, en las que se hacía un diagnóstico muy 
extenso, pero, bueno, básicamente se podrían desta-
car tres elementos: uno, que falta coordinación entre 
los diferentes agentes, los diferentes servicios y las 
infraestructuras que trabajan en estas materias. Falta 
sobre todo también conectar la investigación con las 
necesidades del mercado de trabajo y de las empresas. 
Y también es muy mejorable lo que es la gestión de la 
labor misma de la investigación, de los investigadores.

Por tanto, en esta moción y en esa jornada se apun-
taban algunas propuestas que nosotros consideramos 
muy interesantes: la primera de ellas es actualizar el 
marco en el cual nos debemos mover en la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación en Cataluña. Tene-
mos la estrategia genérica del RIS3 a nivel europeo, 
pero en Cataluña hay que realizar una revisión estra-
tégica del pacto por la investigación y la innovación y 
sobre todo dotar también de recursos adecuados.

Pero más allá de esto, una cuestión fundamental es 
coordinar, garantizar una correcta sinergia entre to-
dos estos servicios, agentes, infraestructuras que tra-
bajan en materia de investigación, desarrollo e inno-
vación. Podemos citar las universidades, las oficinas 
de transferencia, las OTRI, los centros de investiga-
ción y desarrollo, determinados centros de empren-
dedores, etcétera.

En definitiva, hay que optimizar los recursos, ya que 
cada vez tenemos menos, pues, gastarlos mejor, coor-
dinarlos mejor y buscar sinergias.

También nos parece muy interesante la propuesta que 
se incluye de los parques científicos, que, como se de-
cía en la interpelación, son ecosistemas de innovación 
y, por tanto, se debe garantizar su impulso y su soste-
nibilidad.

Y otro pilar fundamental dentro de la mejora sería 
la propia labor de los investigadores. Hay que diri-
gir la labor de estos investigadores a las necesidades 
de la empresa. Hay veces que las personas que reali-
zan labores de investigación, pues, no tienen una vi-
sión empresarial, no tienen conocimientos mínimos 
de gestión empresarial o en opciones de fomento de 
la emprendimiento y, por tanto, les falla esta conexión 
de ver cómo se podría aplicar aquello que están inves-
tigando.

El otro día se decía una frase muy buena: «A veces 
nos centramos en investigar lo interesante, pero no lo 
importante para el mercado», como decía la diputada 
del Partido Socialista. Y aquí, desde luego, es un ám-
bito en el que tenemos, sin duda, que mejorar.

También el sistema de incentivos: si no se incentiva 
que la labor investigadora tenga una aplicación prác-
tica, a esa transferencia de conocimientos, pues, evi-
dentemente, nos falla la piedra principal.

Algo que hemos echado en falta en la moción, que 
presentamos una enmienda, es que no nos podemos 
cerrar dentro de Cataluña, sino que tenemos que 
abrirnos también a otras universidades, a otros centros 
y a otras empresas de España. Pero, en general, esta-
mos de acuerdo con el contenido de la moción, con las 
propuestas, y daremos apoyo a la práctica totalidad de 
los puntos que se contemplan.

Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, 
señoras diputadas.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes, presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, té la paraula la dipu-
tada Victòria Forns.

M. Victòria Forns i Fernández

Presidenta... Vull saludar, també, el secretari general 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, el senyor 
Claudi Alsina.

Certament, aquesta moció ens ha donat l’oportunitat 
de parlar d’universitats i, sobretot, també de parlar de 
recerca, d’innovació i de transferència del coneixe-
ment. Un tema que, com diu el Pacte nacional de la 
recerca i la innovació, parla, doncs, de la preservació i 
la millora de la prosperitat i el benestar de la societat 
catalana en un context globalitzat en el qual només es 
podrà garantir si Catalunya és capaç de transformar 
la seva economia industrial i de serveis tradicional en 
un altra basada en el coneixement i en la producció de 
béns i de serveis de valor afegit i, alhora, utilitza la re-
cerca i la innovació per poder donar resposta als rep-
tes socials i ambientals.
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El pacte, al qual s’han referit al llarg de la tarda tots 
els diputats i diputades que m’han precedit en l’ús de 
la paraula, vol establir un nou model de progrés socio-
econòmic per a Catalunya, que té les bases en l’edu-
cació, la recerca i la innovació, les quals esdevenen 
prioritats estructurals de primer ordre entre els agents 
polítics, socials I econòmics del nostre país.

Catalunya ha demostrat, i la demostra, la seva capaci-
tat de transformació a través de la qualitat del capital 
humà, l’activitat investigadora d’excel·lència creixent, 
el sector públic amb potencial innovador, l’activitat 
productiva diversificada, amb una indústria forta i ex-
portadora i uns serveis de qualitat i un entorn altament 
creatiu i atractiu ubicat en una posició geoestratègica.

El Pla de govern 2013-2016 estableix avançar cap a 
objectius de l’Europa 2020 a través de l’estratègia Ca-
talunya 2020, que ha de permetre la nostra reactivació 
econòmica, la del país, i del model productiu, per tal 
d’esdevenir un pol europeu capdavanter en la recerca 
i en la innovació.

El pacte nacional parla també de l’acció pública com 
un catalitzador per afavorir la iniciativa empresarial 
i la creació d’ocupació, així com impulsar la inter-
nacionalització i fomentar l’emprenedoria i la crea-
ció d’empreses tecnològiques i fer de la innovació i el 
creixement el motor de la productivitat i la competi-
tivitat de l’economia catalana. Així mateix, l’estratè-
gia RIS3CAT, que servirà per orientar l’aplicació dels 
pròxims fons estructurals europeus, els fons Feder o 
el Fons social europeu, essencialment. I això ens aju-
darà a incrementar notablement el finançament de les 
nostres universitats en el període 14-20 i afavorir, per 
tant, la innovació.

En aquest sentit, cal destacar especialment els excel-
lents resultats en la captació de recursos competitius 
europeus: Catalunya, tot i representar només l’1,5 de 
la població d’Europa, obté ja el 2,5 dels recursos del 
setè programa marc. Això vol dir que hem incremen-
tat i hem multiplicat per vint-i-cinc la nostra capacitat 
en captació de recursos.

Ho fem, a més a més, participant en grans projectes 
internacionals i competitius, com ara la plataforma lí-
der de la supercomputació a Europa o el Consorci In-
ternacional del Genoma del Càncer, entre molts altres.

Entre les línies d’actuació en l’àrea de la recerca i la 
innovació del Govern cal assenyalar la captació i re-
tenció de talent, ICREA arribarà a 250 investigadors 
aquest any; ICREA Acadèmia d’intensificació de la 
recerca universitària, a 120 professors. I, a més a més, 
s’ha mantingut el pressupost i s’ha renovat el suport 
als grups de recerca reconeguts i hem incrementat els 
contractes predoctorals. Increment, també, de la mas-
sa crítica del centres de recerca, dels centres CERCA,  
i hem consolidat la competitivitat. Creixement de 
grans infraestructures com el sincrotró Alba, el Bar-
celona Supercomputing Center o el Centre Nacional 
d’Anàlisi Genòmica. També, consolidació de meca-
nismes de transferència de la recerca al teixit produc-
tiu, molt importants. Pla de doctorats industrials per 
formar doctors a les empreses. Programa «Prova’t» 
per promoure el prototipatge de productes sorgits d’in-

vestigacions. Programa Corporate Venturing d’empre-
nedoria corporativa, que estimula també la innovació 
obert al teixit empresarial mitjançant la inversió per 
part de grans empreses. Incentius també a les univer-
sitats públiques a la creació de spin-offs. Increments 
en la deducció fiscal i mesures legislatives per a la cre-
ació, també, d’empreses.

Per tant, les universitats tenen un paper central en 
la transferència del coneixement i com a motor del 
desen volupament econòmic i social del país. Les polí-
tiques universitàries i de recerca han permès millorar 
l’eficiència de les estructures i el creixement de la in-
ternacionalització en un marc d’actuació transparent i 
participat per tots els agents. En definitiva, el Govern 
de la Generalitat ha consolidat la transferència del co-
neixement a l’empresa i també a la recerca, i són claus 
tots dos per a la transformació del nostre model pro-
ductiu i del creixement de l’economia de Catalunya.

Aquesta moció no ve més que a enfortir allò que el 
Govern ja té consolidat.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari Popular, el diputat Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Bé. Cal agrair que el Grup So-
cialista hagi portat aquesta moció. Perquè, escoltin, 
l’altre dia el conseller absent, el senyor Mas-Colell, 
doncs, deia que hem de fer menys totxos i més neu-
rones –menys totxos i... Doncs, està bé la frase, i, per 
tant, hem de parlar més d’universitats, perquè si estem 
a la societat del coneixement, la universitat és la casa 
del coneixement, doncs, hem de parlar més d’univer-
sitats.

No deixa de ser una moció, tanmateix, una mica sor-
prenent –una mica sorprenent–, tot i que nosaltres en 
compartim l’esperit. Però, fixin-se, vostès acostumen 
a fer bandera, senyora Romero, de la no-mercantilitza-
ció de la universitat –la no-mercantilització. I resulta 
que l’altre dia diu la senyora Romero –i ara, a més, la 
senyora Arrimadas, la diputada Arrimadas, doncs, ho 
ha posat en valor i ha dit que era fantàstic i que això és 
el camí per on havíem d’anar–, diu: «Els nostres doc-
tors investiguen coses que probablement no són una 
demanda del mercat.» Diu: «S’ha d’acostar més la uni-
versitat i l’empresa», deia vostè. Bé. Ara resultarà que 
som els diputats del Partit Popular els que defensem 
i els que ens convertirem en els baluards del conei-
xement per se a la universitat, no? Perquè els que ens 
hem dedicat a les humanitats, què farem, «enganxi-
nes» de la Mona Lisa per posar, doncs, a les neveres? 
O sigui..., no? És que el coneixement també té un va-
lor per se.

Llavors, jo, quan aprovem ara el Partit Popular una 
nova llei d’universitats, que estem tramitant, doncs, 
jo tinc apuntades aquestes paraules de la senyora  
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Arrimadas, de la senyora Romero, doncs, per quan 
ens acusin de mercantilitzar i tot això.

I, després, hi ha una altra cosa que també em va sobtar: 
vostè va parlar..., i crec que té raó –crec que té raó–, que 
tenim un bon model, doncs, de centres de recerca i d’al-
ta tecnologia, etcètera. I em va cridar que no utilitzés 
l’expressió «model d’èxit» –«model d’èxit»–, perquè re-
sulta que vostès parlen constantment del model d’èxit 
a l’escola i no en tenim, de model d’èxit. Resulta que 
parlen de model d’èxit a la salut, i no en tenim, de mo-
del d’èxit a la salut, però resulta que no parlen de model 
d’èxit en els centres de recerca i els parcs tecnològics, i 
resulta que tenim aquí un model d’èxit. I, per tant, això 
em va cridar una mica l’atenció.

Nosaltres donem suport a tot el que tingui a veure amb 
els doctorats industrials. Donem suport, malgrat el 
que ha dit abans de la transferència de coneixement 
i de tecnologia, a través de diversos instruments que 
proposa la moció, i que està ben feta i que, per tant, 
donarem suport a gairebé tots els punts.

També donem suport que aquests projectes de trans-
ferència tinguin una valoració positiva en els currícu-
lums acadèmics, cosa que no està del tot reconeguda.

Ens mostrem totalment favorables als doctorals indus-
trials, perquè eixamplen el concepte doctorat. Avui 
molta gent fa el doctorat i passa uns anys, doncs, apas-
sionants, però després això, aquests anys, són una hi-
poteca molt difícil de rendibilitzar.

I també introdueixen aquí una cosa que nosaltres vo-
lem accentuar i denunciar. Miri, hi ha una situació 
molt dolenta dels professors associats a la universi-
tat catalana i a la universitat espanyola, per què ho 
hem d’amagar? I això és responsabilitat seva i nostra. 
D’acord? I això ho hem d’arreglar. Perquè s’ha creat 
una mena de proletariat universitari que hem d’alli-
berar. És a dir, és que aquí hi ha gent cobrant sous 
de misèria a les universitats i fent moltíssima feina. 
I aquesta és una situació... (Veus de fons.) És veritat o 
no és veritat? Hi ha una precarietat. Escoltin i fixin-se, 
molts rectors que abans eren del PSUC i que van mili-
tar en moviments revolucionaris, i tal, ara resulta que 
estan aplicant normes que el que fan és crear un pro-
letariat universitari que els deixa completament..., bé, 
que la gent ha de deixar la universitat o ha de viure 
amb el que té.

També..., no hi ha el conseller, però ens agradaria dir 
que el Partit Popular està molt atent a aquest canvi de 
contractació i de categories universitàries que vol in-
troduir el departament, perquè vol precaritzar encara 
més, i no tenim gaire clar que aquest sigui el model 
que va explicar l’altre dia a la comissió.

I, finalment, es demana aquí una moratòria, demana 
vostè una moratòria en el pagament, doncs, dels deu-
tes i... Doncs, mirin, aquesta moratòria..., diran: «Ho 
demanen a l’Estat. Què farà el Partit Popular? Perquè 
ho demanen a l’Estat. Hi votarà a favor, hi votarà en 
contra...?» Doncs, miri, el Partit Popular no és que hi 
voti a favor o en contra, és que ja ho ha votat, per-
què nosaltres vam presentar això al Senat, una esme-
na que va presentar una diputada del Partit Popular 

català, vam presentar aquesta esmena perquè tots els 
parcs de Catalunya, doncs, poguessin tenir una mora-
tòria per als anys 2014, 2015 i 2016. Per tant, arriben 
tard, però, en qualsevol cas, doncs, benvinguts, i hi 
votarem a favor.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar la posició del Grup Mixt, la 
diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs, per posicionar la CUP - Alternativa d’Esquer-
res. Bé, bàsicament, entenem que aquesta moció el 
que busca és relligar, si no està prou lligada, la recer-
ca tecnològica pública, doncs, amb l’empresa privada, 
insta a potenciar les relacions entre les universitats i 
el teixit empresarial... I, bé, nosaltres no és que d’ini-
ci això considerem que és una cosa dolenta, que no 
ha de passar mai. Considerem que això, que aquest 
objectiu s’empitjora quan sí que es subordina, preci-
sament, aquesta necessitat a les necessitats empresa-
rials, a les determinacions del mercat, o, en tot cas, 
quan es descompensa a favor de la privada. És a dir, 
enteníem que, si s’havia de posar l’accent respecte a 
la transferència de coneixement i és per als científics, 
una primera feina, diguéssim, que cal és planificar 
quines són les necessitats d’investigació, perquè no  
siguin bàsicament els beneficis de mercat els que esti-
guin determinant què cal investigar i, per tant, també 
què hem de potenciar que s’investigui. Perquè la clau, 
finalment, en tot plegat és que sense inversió inicial 
per part dels poders públics no hi ha investigació; no 
aquí: bàsicament a cap lloc del món, no?

En aquest sentit, doncs, ens remetem de nou al fet que 
la inversió pública és transcendental en qualsevol fa-
se de les investigacions, però sobretot en l’originària, 
i que, a més a més, jo crec que es pot afirmar sense 
grans, diguéssim, desavinences que gràcies a la inver-
sió pública bàsicament s’han desenvolupat la majoria 
de les noves tecnologies.

Posaven com a exemple, d’alguna manera, els grans 
grups tecnològics nord-americans, que, d’altra banda, 
també no haurien estat res sense les inversions del ca-
pital públic, perquè el capital privat, d’inici, defuig el 
gran risc que pot suposar, doncs, una investigació que 
no sap quins beneficis li reportarà.

Per nosaltres l’assumpte important, per tant, és qui as-
sumeix el risc i, sobretot, un cop assumit aquest risc, 
que podem entendre que una gran responsabilitat la 
tenim els poders públics..., per tal que, precisament, 
després sí que hi hagi una reversió d’aquestes investi-
gacions o d’aquest coneixement per millorar, digués-
sim, no només les polítiques públiques, sinó la qualitat 
de vida.

Per tant, aquesta relació que ja de per si existeix, ja 
ho hem dit, en cap cas pot ser de subordinació i en 
cap cas pot ser, doncs, descompensada a favor de la 
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privada, que sovint privatitza els beneficis, i nosaltres 
ens quedem amb el fet d’haver fet una gran aportació 
inicial a aquests processos d’investigació, que, com he 
dit, són cars i, a més a més, tenen uns alts riscos i el 
mercat no els vol assumir.

Dos exemples que són coincidents són l’empresa Scytl 
i, l’altra empresa, Oryzon Genomics, que tenen en co-
mú que són unes spin-off, que naixen de les universi-
tats i que tenen també en comú que recentment han 
rebut inversions milionàries, bàsicament de la mà de 
dos empreses, i que finalment acaben d’alguna mane-
ra –les dos de la Universitat de Barcelona i de la Autò-
noma– amb el relat que estem una mica explicant, que 
és com han començat sent o podent ser grans, d’algu-
na manera..., aportacions tecnològiques que haurien 
pogut revertir, doncs, en una millora de la qualitat 
d’aquí, diguéssim, i com acabaran amb uns beneficis 
privatitzats per les últimes inversions que s’hi han fet 
al voltant.

Per nosaltres, les apostes en l’economia del coneixe-
ment passen per un paper clau de la universitat, però 
òbviament planificat, i passen per un paper clau dels 
pressupostos públics, però òbviament amb l’obligació 
de revertir després tots aquells beneficis en la millora de  
la qualitat de vida. No és un xec en blanc per, d’altra 
banda, a les empreses. (Remor de veus.)

I és per això que nosaltres bàsicament ens hi abstin-
drem, perquè entenem que tampoc afronta els proble-
mes essencials, que bàsicament són els que he comen-
tat: assumir el risc per part de la... Perdona, presidenta, 
però és que des d’aquí no puc ni seguir la intervenció, 
del soroll que hi ha. (Pausa.) Gràcies. És que es fa una 
mica complicat, la veritat, amb aquest soroll.

Bé, finalment, com m’he perdut, deia que no és un 
xec en blanc a les empreses privades, que ens reiterem 
en l’argument que no tractava suficientment, doncs, 
aquesta coresponsabilitat de cara a les inversions que 
ja fem per a la transferència tecnològica.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per pronunciar-se sobre les esmenes, la 
il·lustre senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Bé, gràcies, presidenta. Intentaré ser molt breu. Bé, 
vull agrair en general a tots els grups, doncs, les seves 
intervencions, i voldria fer algunes puntualitzacions a 
alguns grups.

Bé, primer al Partit Popular, que em sap greu, senyor 
Sánchez Costa, però és que no sé si no s’ha llegit la 
moció, o se l’ha llegit en diagonal, que és el que sem-
bla totalment pel que diu. Miri, nosaltres no hem estat 
mai en contra del que diu vostè..., la mercantilització 
de la universitat. Però és que, a més a més, tampoc par-
la d’això, aquesta moció. Aquesta moció del que parla 
és que la universitat ha de generar coneixement, és a 
dir, és veritat, ha de fer recerca bàsica. De fet, ja en fa, 
de recerca bàsica, ja ho hem dit; som, en aquest sentit, 

excel·lents. El problema el tenim en la recerca aplica-
da, és a dir, aquella recerca que es pot aplicar, que es 
pot injectar a les empreses, perquè això es converteixi 
en innovació i millorem els processos, els serveis o els 
productes, en benefici –és veritat– de la societat, des 
de molts punts de vista. Nosaltres diem això. Això em 
sembla que no és mercantilitzar la universitat ni res del 
que vostè estava comentant.

Sobretot perquè, a més a més, això ho diem nosaltres, 
però no és perquè siguem molt intel·ligents els que es-
tem aquí: és que això ja ho diu l’Estratègia europea 
2020 i ja ho diu el RIS3, i després el RIS3CAT, que 
evidentment, doncs, hem intentat adaptar a Catalu-
nya. Per tant, escolti’m, això és una cosa, diguéssim, 
jo crec, molt consolidada. El problema és que Cata-
lunya no estem traient bona nota en aquesta transfe-
rència de coneixement, en aquesta recerca aplicada, 
que nosaltres creiem que és bàsica perquè l’economia 
sigui més competitiva, perquè el teixit econòmic si-
gui més fort, i també, finalment, per millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans, perquè, si no, malament 
faríem, no?

I en aquest sentit també li volia a dir... Ah, i una úl-
tima cosa: amb això dels «deutes» suposo que es re-
fereix a la renegociació dels crèdits que hem parlat 
amb relació als parcs científics. Nosaltres el que de-
manem és que es renegociï el deute en general. Vos-
tè em parla segurament, no de la moratòria, sinó que 
els crèdits, quan es van subscriure amb el ministeri 
–a l’època, ho recordo, del president Zapatero, que va 
fer una aposta important pels parcs científics com a 
espais d’innovació, com a espais de generació de co-
neixement i de transferència–, es van produïen..., es 
produïen dos, tres anys, en què no es pagava els crè-
dits. Ara s’acaba aquest període, i el que nosaltres de-
manem és una renegociació, no que aquests dos o tres 
anys continuïn així, sinó que mirem que es renegociïn 
aquests crèdits i que es faci un treball des del Govern 
de la Generalitat amb l’Estat perquè això sigui així i 
perquè aquests parcs no hagin de tancar la paradeta  
i tinguem allà espais plens de despatxos, no?, o d’edi-
ficis, doncs, que al final no puguem omplir d’econo-
mia i de coneixement.

I també li volia dir a la diputada de la CUP que nos-
altres..., a més el Grup Socialista sempre ha estat a fa-
vor que la transferència es colideri des de l’àmbit pú-
blic i des de l’àmbit privat. Bàsicament, la recerca la 
fa el sector públic en aquests moments, també una mi-
ca el sector privat, però en gran part el sector públic. 
A nosaltres ens agradaria un colideratge en aquest sen-
tit, perquè és veritat que hi han activitats que les ha de 
cobrir el sector públic, la recerca bàsica que surt de les 
universitats, però creiem que l’empresa s’hauria d’abo-
car més, hauria de dedicar més esforços també a fer 
investigació per millorar, doncs, els seus serveis, pro-
cessos o productes, i probablement així també en mi-
lloraríem una mica la condició. Però, vaja, que no és 
que nosaltres estiguem aquí a favor de l’empresa, sinó 
de millorar i d’innovar en el teixit econòmic, en bene-
fici, doncs, al final, també, del país.

Gràcies.
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La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa. Inés Arrimadas García i Santi Rodríguez i Ser-
ra demanen per parlar.) Senyora Arrimadas i senyor 
Rodríguez.

Inés Arrimadas García

Sí, és per demanar la votació separada del punt 3.e 
–«Europa»–, i per al·lusions.

La presidenta

Sí? I 3.d?

Inés Arrimadas García

3.e.

La presidenta

Ja està; molt bé. Senyor Rodríguez.

Inés Arrimadas García

No, no... I per al·lusions.

La presidenta

Ah, per al·lusions. Trenta segons.

Inés Arrimadas García

Señor Sánchez, yo entiendo que el Partido Popular es-
tá tan nervioso con la subida de Ciutadans en las en-
cuestas y en las elecciones, que cada vez que salen a 
hablar nos tienen que intentar criticar de alguna ma-
nera. Pero hoy de verdad que le ha quedado muy for-
zado, porque el mismo aspecto que me ha criticado 
después usted lo ha avalado. Por tanto, no le ha que-
dado muy bien.

Y yo le digo: que hay que conectar mejor la investi-
gación con el mercado de trabajo, no lo decimos solo 
nosotros, sino que lo dice la Unión Europea en sus di-
ferentes estrategias de investigación y desarrollo. Sin-
ceramente, esta faceta de euroescépticos y de antiem-
presa me ha sorprendido mucho.

Gracias, señora presidenta.

La presidenta

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Per demanar votació separada també del punt 3.e i de 
l’apartat 6.

(Pausa.)

La presidenta

Senyor Rodríguez, demanava la paraula... O no?

Santi Rodríguez i Serra

No només l’he demanat, sinó que l’he utilitzat.

La presidenta

Ah, sí?

Santi Rodríguez i Serra

He demanat votació del punt 3.e, també, i del punt nú-
mero 6.

La presidenta

3.e...

Santi Rodríguez i Serra

I 6.

La presidenta

Esperi’s, que no l’he entès, eh? 3.e...

Santi Rodríguez i Serra

I 6.

La presidenta

I 6. D’acord. (Fernando Sánchez Costa demana per 
parlar.) Senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Sí; gràcies, presidenta. A la senyora Arrimadas...

La presidenta

Per què demana la paraula?

Fernando Sánchez Costa

Sí, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Fernando Sánchez Costa

Señora Arrimadas, yo creo que tenemos que intentar 
acostumbrarnos a que ustedes pueden criticar a todos, 
pero también los demás pueden criticarles. Es decir, 
es que, claro, aquí, si no, hay una sensibilidad como 
extrema y..., oye, pues, en pie de igualdad, ¿no? –en 
pie de igualdad.

Y por otro lado, bueno, hay que también tener un poco 
de aire para la ironía fina, y usted lo que ha dicho es 
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que hay que dedicarse no a lo interesante, sino a lo im-
portante. Pues yo creo que también hay que dedicarse, 
en la universidad, a lo interesante, porque, si no, no se 
hubiera publicado El Quijote, no se hubiera escrito ni 
pintado ninguna obra de arte. Por tanto, también hay 
que dedicarse..., y quizá es hasta más importante lo 
interesante.

(Remor de veus.)

La presidenta

Passem a la votació d’aquesta moció, i tinc demana-
da votació separada... Si us plau, senyors diputats... La 
votació és, en primer lloc, del punt 3.e; després, del 
punt 6, i la resta de la moció.

Votem el punt 3.e.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 95 vots a favor i 28 abstencions.

Votem ara el punt 6.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 104 vots a favor i 19 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 120 vots a favor i 3 abstencions.

La resta de les mocions es veurà demà a partir de dos 
quarts de deu; es reprendrà la sessió a dos quarts de 
deu.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a les set del vespre i tres minuts.
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	al Govern sobre les previsions amb relació a l’assistència sanitària durant l’estiu (tram. 310-00338/10)

	Pregunta
	al Govern sobre les mesures previstes per a afrontar la situació de l’Hospital Universitari de Bellvitge (tram. 310-00341/10)

	Pregunta
	al Govern sobre els serveis assistencials de salut per a l’estiu (tram. 310-00339/10)

	Pregunta
	al Govern sobre la prestació de serveis per a persones amb discapacitat	(tram. 310-00340/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre les irregularitats i els casos de corrupció que afecten alcaldes i ajuntaments (tram. 317-00198/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre la crisi de Spanair (tram. 317-00197/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre el tancament de llits i l’externalització de serveis als hospitals públics (tram. 317-00202/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre l’existència d’un pla alternatiu per a l’endemà del 9 de novembre (tram. 317-00201/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre el pressupost per a dur a terme l’estratègia industrial per a Catalunya (tram. 317-00200/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre la cooperació econòmica amb el País Valencià amb relació a interessos comuns (tram. 317-00199/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre el suport a la indústria (tram. 317-00203/10)

	Decret llei
	2/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tram. 203-00012/10)

	Procediment
	per a elegir tres membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 285-00002/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d’acció exterior (tram. 302-00187/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels aeroports i ports de competència estatal (tram. 302-00185/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inversió i l’ocupació (tram. 302-00181/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transferència de coneixement i els parcs científics (tram. 302-00183/10)





 


1. Debat general sobre el món agrari. Tram. 255-
00004/10. Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. Substanciació.


2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades 
el 10 de juliol, a les 10.00 h).


3. Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació 
de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. Tram. 203-00012/10. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o dero-
gació del decret llei.


4. Procediment per a elegir tres membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 285-00002/10. 
Grups parlamentaris. Designació.


5. Interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa 
de la llengua occitana. Tram. 300-00195/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.


6. Interpel·lació al Govern sobre els infants en situació 
de vulnerabilitat. Tram. 300-00194/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre la situació del co-
merç. Tram. 300-00196/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre la coordinació del 
Departament d’Interior amb les policies locals. Tram. 
300-00199/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels hos-
pitals. Tram. 300-00197/10. Marta Ribas Frías, del 


Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


10. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció sanitària 
del sistema sanitari públic. Tram. 300-00198/10. Alba 
Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.


11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’acció exterior. Tram. 302-00187/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.


12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la gestió dels aeroports i ports de competència 
estatal. Tram. 302-00185/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació.


13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures fiscals per a reactivar el consum, 
la inversió i l’ocupació. Tram. 302-00181/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.


14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la transferència de coneixement i els parcs cientí-
fics. Tram. 302-00183/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació.


15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els escenaris pressupostaris per al 2015. Tram. 
302-00186/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels professionals del sector sanitari. 
Tram. 302-00182/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de gestió del 0,7% de l’IRPF per a finali-
tats socials i les perspectives de futur d’aquest model. 
Tram. 302-00184/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.
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PUNT 2 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 10 de juliol de 2014, 
a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures adoptades per a combatre l’exili 
juvenil. Tram. 310-00336/10. Marta Vilalta i Torres, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions i actuacions relatives al Centre Pe-
nitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Em-
pordà). Tram. 310-00337/10. Gemma Calvet i Barot, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les execucions hipotecàries. Tram. 310-00344/10. 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’ocultació del rostre en l’espai públic. Tram. 
310-00345/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a fomentar la consolidació de 
noves activitats empresarials. Tram. 310-00346/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Enquesta de salut de Catalunya. Tram. 310-
00347/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació de la Llei orgànica de millora 
de la qualitat educativa. Tram. 310-00342/10. María 
José Garcia Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el seu capteniment en matèria de defensa. 
Tram. 310-00343/10. Sergio Santamaría Santigosa, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les previsions amb relació a l’assistència sanità-


ria durant l’estiu. Tram. 310-00338/10. Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures previstes per a afrontar la si-
tuació de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Tram. 
310-00341/10. Carina Mejías Sánchez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els serveis assistencials de salut per a l’es-
tiu. Tram. 310-00339/10. Maurici Lucena i Betriu, del 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la prestació de serveis per a persones amb 
discapacitat. Tram. 310-00340/10. Maurici Lucena i 
Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. Substan-
ciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política i so-
cial. Tram. 317-00198/10. David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00197/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00202/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00201/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00200/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00199/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveni-
ments polítics. Tram. 317-00203/10. Jordi Turull i Ne-
gre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ


Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modi-
ficació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 203-00012/10


Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 70232 / Coneixement: Mesa 


del Parlament, 17.06.2014


Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda 
el 17 de juny de 2014, ha pres coneixement del Decret 
llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, publicat al DOGC 6642, 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 13 de juny de 2014.


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 Generalitat 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 modificació de la 
Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i s’autoritza el conseller perquè el pre-
senti al Parlament. Aquest Decret llei és a proposta 
conjunta amb el conseller de Territori i Sostenibilitat.


I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 10 de juny de 2014.


Decret llei, de 10 de juny, de modificació 
de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.


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


La Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2014, dins del capítol 


d’ingressos, conté dues partides en els capítols 5 i 6, 
respectivament, denominades «concessions adminis-
tratives» i «alienació d’edificis i altres construccions». 
L’assoliment dels ingressos que s’hi preveuen es cons-
titueix com un element essencial per tal de complir, 
per a aquest exercici pressupostari, els requeriments 
derivats de la normativa en matèria d’estabilitat pres-
supostària, en concret, l’objectiu que, per a la Genera-
litat de Catalunya i a l’empara del que disposen els ar-
ticles 15 i 16 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
va fixar el Consell de Ministres en la reunió del 28 
de juny de 2013 per a l’exercici 2014. A aquest efecte, 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, des 
de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos es-
mentada, està portant a terme les actuacions neces-
sàries, una de les quals es concreta en aquest Decret 
llei, per tal d’aconseguir, amb garanties i abans de la 
fi del present exercici pressupostari, el compliment 
d’aquesta exigència.


La mesura que ara es proposa esdevé l’única alterna-
tiva viable a una primera opció que estava en estudi 
avançat i que si s’hagués portat a terme, hauria gene-
rat un ingrés d’import més elevat. Es fonamentava en 
la modificació, mitjançant la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Ad-
ministració local, en aquell moment en tramitació, 
del marc normatiu bàsic en matèria de competències 
de sanejament. No obstant això, no va ser possible la 
seva modificació i, per tant, que s’implementés. Da-
vant d’aquesta circumstància, s’ha fet necessari amb 
urgència, per mantenir l’objectiu de percebre l’ingrés 
en el present exercici, modificar-la substancialment i 
adaptar-la exclusivament al marc normatiu específic 
de la Generalitat de Catalunya.


El Decret llei dóna una nova redacció a la disposi-
ció final segona de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, així, estableix el 
reconeixement d’un pagament únic que compensarà 
les inversions en sanejament efectuades al llarg de la 
seva existència per part de l’Administració Hidràulica 
de la Generalitat de Catalunya, materialitzades en les 
instal·lacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
que estan gestionades per una entitat aliena. Atès que 
l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb els criteris 
del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals 
(SEC), està classificada dins del sector administració 
pública de la Generalitat de Catalunya, aquest paga-
ment únic ha de suposar per la Generalitat de Cata-
lunya tant la reducció del seu dèficit pressupostari 
en termes del SEC, facilitant que es pugui assolir el 
nivell al qual per imperatiu legal està obligada a com-
plir en aquest exercici, com un ingrés per a la seva 
tresoreria. En especial en relació amb aquest darrer 
aspecte, la no percepció dins del present exercici del 
pagament únic establert en el Decret llei, previst en 
l’estat d’ingressos del pressupost, generaria una man-
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ca de liquiditat per un import equivalent, que tenint 
en compte l’actual sotmetiment de la Generalitat de 
Catalunya als requeriments imposats pel fons de li-
quiditat autonòmic, no permetria satisfer el saldo de 
proveïdors, i tindria com a inevitable conseqüència el 
fet que no es podria fer front al pagament de capítols 
de despesa pressupostària amb una forta incidència 
social, és a dir, els de caràcter sanitari, social o els 
lligats a la funció pública, i obligaria a prendre noves 
mesures pressupostàries de caràcter restrictiu amb els 
efectes negatius que tindrien.


D’altra banda, els efectes positius envers les finan-
ces de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
s’han de predicar d’igual manera envers de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, raó per la qual la mesura 
implementada, que s’ha de desenvolupar en els opor-
tuns documents que s’hauran de signar amb posteri-
oritat, preserva la situació d’aquesta, de manera que, 
mitjançant l’ingrés provinent de l’actual entitat gesto-
ra del servei, se li garanteixi en termes comptables la 
neutralitat de la mesura.


Al mateix temps i per coherència amb la modificació 
plantejada, s’habilita un nou model de relacions entre 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
sense alterar el marc jurídic general de relació previst 
al vigent text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre. Així, d’una part es preveu l’assump-
ció per l’Àrea Metropolitana de Barcelona de noves 
competències relacionades amb el cicle hidràulic en 
els termes que determina l’apartat 2.a de la disposició 
addicional segona de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel pre-
sent Decret llei, i, de l’altra, la signatura d’un conveni 
que regularà el règim d’atribució de recursos específic, 
mecanisme previst al text refós esmentat i que actual-
ment es planteja en termes anuals, permetent un nou 
termini de, com a màxim, 30 anys, per tal de donar 
estabilitat temporal a aquest nou marc de relació, així 
com la determinació de la participació percentual en 
el finançament de les diverses actuacions.


La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya vigent va entrar en vigor el 27 de gener de 2014, 
és a dir, una vegada ja iniciat l’actual exercici pressu-
postari i a partir d’aquesta data i, atenent aquest fet, 
de manera accelerada es va iniciar l’anàlisi de diver-
ses opcions per complir les previsions contingudes 
en l’estat d’ingressos del pressupost i a les quals s’ha 
fet referència anteriorment, incloent-hi el seu contrast 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en particu-
lar, i amb el món local en general. La modificació 
normativa que aquest Decret llei conté i que com s’ha 
indicat és l’única alternativa viable a una primera op-
ció, constitueix un instrument per donar compliment 
parcial a les previsions esmentades. La redacció de la 
norma ha anat precedida d’unes anàlisis prèvies de 


caire competencial, financer, pressupostari i tècnic, 
entre d’altres, les quals han permès en un curt període 
de temps aprovar el present Decret llei. No obstant 
això, la complexitat de les actuacions que la imple-
mentació de la norma requereix fa necessari garantir, 
mitjançant la via del decret llei, uns terminis mínims 
que a partir de la seva aprovació permetin assolir la 
percepció del pagament únic abans de la conclusió de 
l’actual exercici pressupostari, fet que si no es produ-
ís, impediria assolir els objectius de dèficit fixats, amb 
l’efecte negatiu que això comportaria per a la Gene-
ralitat de Catalunya. Aquest requeriment, tot i emprar 
la via procedimental de la lectura única i d’urgència, 
no pot ser assegurat per raons temporals mitjançant 
la tramitació d’un projecte de llei. Així, des de la ves-
sant de l’Administració financera de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha de tenir en compte que les negocia-
cions amb les entitats financeres titulars de drets de 
crèdit o de garantia envers l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, l’endeutament de la qual s’ha de veure afectat per 
la implementació de la norma, són complexes, de llar-
ga durada, per raó dels tràmits interns de les referides 
entitats, i no es poden iniciar fins a l’aprovació del 
present Decret llei. De la mateixa manera, l’obtenció 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dels ingressos 
corresponents per efectuar el pagament del pagament 
únic i que han de provenir de l’actual entitat gestora 
del servei de sanejament, requereix l’aprovació prèvia 
de la norma amb temps suficient perquè aquesta pu-
gui concertar, en els mercats financers, en especial, 
els internacionals, les operacions adients, incloent-hi 
les de qualificació creditícia, les quals, atès l’import 
del pagament únic, requereixen negociacions molt 
tècniques i de dilatada tramitació.


A més de les consideracions anteriors, assolir la com-
pensació exposada requereix la implementació del 
nou mecanisme de relació entre l’Agència Catalana 
de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
s’ha de concretar en la signatura d’un conveni entre 
les dues parts, sens perjudici de la possible signatu-
ra d’altres documents entre aquesta i l’eventual ces-
sionari. Tenint en compte que el contingut i l’eficà-
cia dels documents esmentats condiciona l’inici de 
les negociacions financeres abans descrites, resulta 
igualment necessari disposar d’un termini mínim per 
a la seva redacció, la posterior aprovació per part dels 
òrgans competents, d’acord amb els tràmits legalment 
previstos i, finalment, la seva formalització, moment 
a partir del qual s’han d’iniciar les negociacions fi-
nanceres esmentades.


En conclusió, resulta urgent i necessari a partir de 
l’aprovació de la norma i per les raons exposades, 
disposar d’un període mínim que permeti l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i la resta de parts implicades 
concloure amb temps suficient les respectives nego-
ciacions, formalitzar els documents corresponents i 
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ingressar el pagament únic amb anterioritat a la fi de 
l’exercici pressupostari del 2014, aplicant-la al com-
pliment de l’objectiu de dèficit legalment fixat i per-
metent igualment, dins d’aquest exercici pressuposta-
ri, destinar l’ingrés esmentat al pagament de despeses 
de compliment prioritari en àmbits socialment sensi-
bles, que si no es produeix l’ingrés, en funció de les 
actuals previsions de tresoreria, no pot, en cap cas, 
fer-se efectiu.


Per aquests motius, queda justificada per part del Go-
vern la facultat legislativa excepcional del decret llei 
que li reconeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i que es refereix a la necessitat extraordinà-
ria i urgent de l’acció legislativa.


El present Decret llei es compon d’un article únic en 
què es dóna una nova redacció a la disposició addicio-
nal segona de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, preveient un nou marc 
de relació entre aquesta i l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, en relació amb l’exercici de determinades com-
petències del cicle hidràulic, així com el pagament 
únic en favor de l’Agència esmentada, dues disposi-
cions addicionals en què es determina, d’una banda, 
la destinació dels ingressos que se’n derivin, així com 
el règim d’autoritzacions necessàries, i dues disposi-
cions finals, que fan referència a l’eficàcia i entrada en 
vigor del Decret llei.


Finalment, s’ha d’indicar que la implementació d’a-
quest nou model és factible perquè la llei que ara es 
modifica, cataloga l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
com a entitat local de l’aigua. Per tant, amb les ade-
quacions normatives adients, seria possible traslladar 
el model esmentat a d’altres àmbits territorials cata-
lans, si bé sota la premissa prèvia d’una planificació 
basada en el manteniment de la integritat i racionali-
tat de la gestió de les instal·lacions afectades per raó 
de la seva situació en les respectives conques.


Per tot això, en ús de l’autorització concedida per 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
proposta dels consellers d’Economia i Coneixement i 
de Territori i Sostenibilitat, i d’acord amb el Govern,


Decreto


Article únic


Es modifica la disposició addicional segona (Entitat 
local de l’aigua) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que queda redac-
tada de la manera següent:


«Segona


»Entitat local de l’aigua


»1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona té la condi-
ció d’entitat local d’aigua bàsica de subministrament 


d’aigua en baixa i de sanejament a l’efecte del Decret 
legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’apro-
va el Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya. Així mateix, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona té la consideració d’entitat supramunicipal, 
a l’efecte del que estableix l’article 89 del Reial decret 
legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’aigües, i d’ens públic repre-
sentatiu dels municipis de l’aglomeració urbana que 
en conforma l’àmbit territorial, a l’efecte del que es-
tableix l’article 3 del Reial decret llei 11/1995, del 28 
de desembre, pel qual s’estableixen les normes apli-
cables al tractament de les aigües residuals urbanes


»2. Atenent el que disposa l’apartat 1 i la titularitat 
dels serveis establerts a l’article 14 C, que conformen 
actualment el servei metropolità del cicle integral de 
l’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona establiran, mitjançant la subs-
cripció d’un conveni de col·laboració que ha d’ésser 
aprovat pel Govern, un marc d’atribució de recursos 
procedents del cànon de l’aigua per fer front a les 
despeses d’explotació, de reposició i d’inversió dels 
sistemes de sanejament en alta, així com de les instal-
lacions associades, incloses les d’aigües pluvials, i 
aquells tipus d’actuacions en el medi d’interès metro-
polità que es concretin en el conveni.


»El conveni de col·laboració contindrà:


»a) Els mecanismes de control, coordinació i col-
laboració que s’hagin de desenvolupar entre les parts 
atorgants per a l’exercici adequat de llurs respectives 
competències, incloent-hi l’assumpció per part de 
l’AMB, durant el període de vigència del conveni, de 
la competència prevista a l’article 8.2.c del text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya en 
relació exclusivament amb les instal·lacions i els ser-
veis públics objecte del conveni.


»b) El règim jurídic de l’atribució de recursos pro-
vinents del cànon de l’aigua, que a l’efecte de gestió 
podrà dividir-se en diversos trams, així com els rè-
gims específics de pagament, garanties i cessions de 
l’atribució i dels recursos esmentats, incloent-hi les 
que comprenguin els drets i obligacions derivats del 
conveni.


»c) La durada del conveni, que no podrà ser superior 
a trenta anys, i el moment de l’efectivitat de les dife-
rents previsions establertes en el conveni.


»d) El règim específic de responsabilitats en el cas 
d’extinció anticipada del conveni, així com el règim 
de penalitzacions.


»3. Atenent el desplegament competencial previst a 
l’apartat 2 i les inversions realitzades amb contribuci-
ons de l’Administració Hidràulica de Catalunya per a 
la construcció de les infraestructures de sanejament en 
alta de l’àmbit territorial que estableix l’article 2, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona realitzarà un pagament 
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únic a l’Agència Catalana de l’Aigua que compensa-
rà l’import de les inversions esmentades. L’import 
d’aquest pagament únic es determinarà en el conveni 
de col·laboració a què fa referència l’apartat 2, o en el 
conveni específic que puguin subscriure a tal efecte 
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que haurà d’ésser aprovat pel Govern.»


Disposicions addicionals


Primera


El pagament únic recollit a l’apartat 3 de la disposició 
addicional segona de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona no pot gene-
rar despesa no financera extraordinària de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, sinó que l’impacte favorable en 
el seu resultat de l’exercici 2014 en termes del Siste-
ma europeu de comptes nacionals i regionals ha de 
permetre compensar pel mateix import els ingressos 
previstos en concepte de concessions administratives 
en el pressupost de l’Administració de la Generalitat 
a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2014.


Segona


S’autoritza l’Agència Catalana de l’Aigua i els òrgans 
competents del Departament d’Economia i Coneixe-
ment a efectuar les actuacions necessàries, per tal de 
donar compliment al que es disposa en el número an-
terior i, en especial, en relació amb els requeriments 
que derivin del conveni a què es refereix l’apartat 2 de 
la disposició addicional segona de la Llei 31/2010, del 
3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.


Disposicions finals


Primera


Els preceptes continguts a la disposició addicional 
segona i el nou model d’atribucions previst en aques-


ta són d’aplicació preferent a la resta de normativa 
d’igual o inferior rang en l’àmbit a què fan referència.


Segona


Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la data 
de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.


Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.


Barcelona, 10 de juny de 2014


Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat
 
Andreu Mas-Colell Santi Vila i Vicente
Conseller d’Economia  Conseller de Territori
i Coneixement i Sostenibilitat


Antecedents del Decret llei


1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern 
de 10.06.14.


2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008.


3. Memòria econòmica.


4. Informe de la Direcció General de Política Finan-
cera, Assegurances i Tresor.


5. Informe de la Direcció General de Pressupostos.


6. Informe de la Intervenció General. 


7. Informe jurídic. 


8. Publicació DOGC.


N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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PUNT 4 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir tres membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00002/10


Proposta de candidats
Reg. 72693 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 04.07.2014


Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 72693)


– Salvador Alsius Clavera
– Yvonne Griley Martínez
– Eva Parera Escrichs


N. de la R.: Els currículums dels candidats poden és-
ser consultats a l’Arxiu del Parlament.







 


PUNT 11 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’acció exterior
Tram. 302-00187/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 72095 i 73462 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 01.07.2014 i 


Presidència del Parlament, 09.07.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la política d’acció ex-
terior (tram. 300-00188/10).


En diferents ocasions i també en aquesta legislatura 
el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat, fins i tot 
de manera unànime, a favor del respecte pels Drets 
Humans en països tercers. Així mateix el projecte de 
Llei d’Acció Exterior del Govern de la Generalitat re-
cull diferents principis rectors que també es pronun-
cien sobre la responsabilitat de Catalunya com a actor 
internacional: 


«Principi rector a) La projecció de Catalunya com un 
actor internacional, compromès, solidari i responsable.


Principi rector e) La garantia de la màxima coherèn-
cia de l’acció exterior i de la coordinació de les seves 
actuacions, a més del principi de transparència en 
l’actuació dels poders públics en aquesta matèria.


Principi rector f) El reconeixement del dret de les 
persones i dels pobles a la defensa i promoció de la 
cultura, llengua i identitat pròpies i l’impuls dels va-
lors de convivència multicultural.


La promoció de la pau, no-violència, seguretat hu-
mana, solidaritat i cooperació al desenvolupament, 
el desenvolupament sostenible i la lluita en contra 
del canvi climàtic, el respecte mutu entre els pobles, 
l’eradicació de la pobresa i la protecció dels drets 
humans i, en conjunt, el respecte dels principis de la 
Carta de les Nacions Unides i dels valors, els princi-
pis i les obligacions establerts als tractats i a la nor-
mativa de la Unió».


Si més no tal i com succeeix amb el Govern Espanyol 
i molts altres governs de l’anomenat primer món, la 
complicitat econòmica, cultural, acadèmica, política 
i la venda d’armes a països que oprimeixen altres po-
bles i/o minories, i a la seva pròpia població, ha estat 
i és una constant. El Govern de Catalunya ha tingut 
una actitud passiva, quan no còmplice, amb governs, 
entre molts altres, com el marroquí que oprimeix el 
poble sahrauí i/o el govern turc repressor del poble 
Kurd. Especialment però el Govern de la Generalitat 
ha decidit intensificar des del seu viatge a Israel al no-
vembre de 2013, els acords i relacions amb el Govern 
d’Israel. Un Govern que ha ocupat els territoris pa-
lestins, ha desterrat centenars de milers de persones i 
ha vulnerat sistemàticament els drets humans des de 
l’any 1948. En paraules recents del mateix president 


Dossier per a la sessió 36


Convocada per al 9 de juliol de 2014


Segona part


Ple del Parlament
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Mas «Israel és un company de viatge clarament esco-
llit per Catalunya».


Actualment els refugiats palestins sumen més de cinc 
milions repartits pel món però sobretot als camps 
de refugiats del Líban i Jordània. El Govern d’Israel 
continua negant-los el seu dret al retorn, incomplint 
la Resolució 194 (1948) de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides i la 237 (1967) del seu Consell de Se-
guretat.


A Cisjordània i Jerusalem Est s’han establert més de 
230 assentaments il·legals que avancen cada dia amb 
prop de 600.000 colons i se segueixen ocupant els 
Alts del Golan sirians. Tots aquests assentaments són 
il·legals segons el Dret Internacional ja que violen la 
Quarta Convenció de Ginebra i incompleixen la Re-
solució 242 (1967) del Consell de Seguretat de les Na-
cions Unides.


Des de l’any 2005 el Govern d’Israel ha imposat un 
bloqueig criminal a la Franja de Gaza. La situació 
a la Franja de Gaza és d’extrema crisi humanitària i 
així ho han documentat les Nacions Unides. L’Estat 
d’Israel ha establert i consolidat tot un aparell legisla-
tiu discriminatori vers el 20% de la seva població, la 
minoria àrab a través d’una cinquantena de lleis que 
discriminen els palestins i palestines.


Finalment, la política de col·laboració empresarial, es-
pecialment amb empreses de seguretat, entre Israel i 
el Govern de la Generalitat i altres institucions, no fa 
més que enfortir i legitimar aquesta ocupació i la vio-
lació sistemàtica dels drets del poble palestí com suc-
ceeix amb altres països. Per aquest motiu més de 170 
entitats de la societat civil palestina van endegar al 
2005 una campanya inspirada en el moviment contra 
l’Aparheid sud-africà de Boicot, Desinversions i San-
cions (BDS) a Israel fins que aquest estat compleixi 
amb les resolucions de Nacions Unides i respecti la 
legalitat internacional. A aquesta resistència no vio-
lenta s’hi han sumat moviments socials de fins a 23 
països diferents i també la societat civil catalana.


Així mateix la política adoptada per la Generalitat de 
Catalunya i altres institucions va en la direcció opo-
sada a la creixent exigència de la Unió Europea en-
vers el Govern d’Israel. Així, per exemple, a l’estiu 
del 2013 la nova directriu 205/05 de la Unió Europea 
va establir clarament la no col·laboració amb qualse-
vol universitat o centre de recerca israelià establert a 
territoris ocupats. Igualment, al llarg del 2014 a paï-
sos com Alemanya, Holanda o Noruega s’han tallat 
vincles institucionals i empresarials amb qualsevol 
empresa o institució israeliana que tingui un vincle 
directe o indirecte amb l’ocupació de territoris pales-
tins.


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) Posar en pràctica els principis rectors de la futura 
Llei d’Acció Exterior de Catalunya en la projecció de 
Catalunya com un actor internacional, compromès, 
solidari i responsable garantint la màxima coherència 
de l’acció exterior i de la coordinació de les seves ac-
tuacions, a més del principi de transparència en l’ac-
tuació dels poders públics en aquesta matèria. Així 
com el reconeixement del dret de les persones i dels 
pobles a la defensa i promoció de la cultura, llengua i 
identitat pròpies i l’impuls dels valors de convivència 
multicultural. La promoció de la pau, no-violència, 
seguretat humana, solidaritat i cooperació al desen-
volupament, el desenvolupament sostenible i la lluita 
en contra del canvi climàtic, el respecte mutu entre 
els pobles, l’eradicació de la pobresa i la protecció 
dels drets humans i, en conjunt, el respecte dels prin-
cipis de la Carta de les Nacions Unides i dels valors, 
els principis i les obligacions establerts als tractats i a 
la normativa de la Unió Europea.


Respecte a l’ocupació de Palestina: 


b) Publicar tots els acords signats amb el Govern d’Is-
rael, amb les empreses i institucions israelianes, i pu-
blicar quines d’aquestes empreses i institucions tenen 
un paper directe o indirecte en l’ocupació i colonitza-
ció dels palestins i palestines.


c) Assumir el compromís de no impulsar cap tipus 
d’acord més amb empreses i institucions israelianes 
que tinguin un paper (directe o indirecte) en l’ocupa-
ció i colonització de territoris palestins.


d) Informar a les empreses i els ciutadans catalans 
dels riscos de fer negocis amb empreses vinculades 
a les colònies israelianes tal i com han fet els governs 
britànic, alemanya i, més recentment, francès.


e) Desestimar totes les relacions comercials des de les 
institucions públiques catalanes amb el sector militar 
i de seguretat israelians ja que aquests sectors es be-
neficien directament de l’ocupació il·legal de territoris 
palestins al presentar els seus productes com «Tested 
in Combat», fet pel qual Amnistia Internacional ha 
demanat un embargament militar internacional en-
vers l’Estat d’Israel.


f) Proposar a les universitats catalanes que rescin-
deixin els actuals convenis signats amb universitats 
israelianes tenint en compte que la complicitat de les 
universitats Israelianes amb l’exèrcit i les empreses 
armamentístiques israelianes ha estat àmpliament do-
cumentada.


g) Fer arribar al Govern d’Israel l’acompliment de les 
diferents resolucions de les Nacions Unides a favor 
dels drets humans i del poble palestí i treballar per un 
procés de pau i de convivència plurilingüística, pluri-
religiosa i interètnica, exigint alhora que es concedei-
xi el dret al retorn dels més de sis milions refugiats/es 
palestins que hi ha arreu del món.
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h) Fer les gestions pertinents per impulsar un procés 
d’autodeterminació del poble palestí que inclogui als 
palestins i palestines que viuen en territori israelià, 
els refugiats i als jueus palestins anteriors al 1948.


i) Fer arribar al Govern d’Israel la necessitat de l’abo-
lició de la figura de Detenció Administrativa.


j) Demanar l’alliberament a tots i totes les preses pa-
lestines que es troben en presons israelianes sota la 
figura de detencions administratives o d’altres motius 
estrictament polítics, especialment aquells que esti-
guin en un estat de salut crític per raons humanitàries 
i donant-los-hi el tractament adequat.


k) Demanar l’abolició de qualsevol tipus de tortura 
i dany físic o psicològic als detinguts i/o presoners 
així com la millora del sistema alimentari, higiènic i 
sanitari dels i les recluses palestines que es troben en 
presons israelianes.


l) Sumar-se a la petició del jutge Ruz i de les acu-
sacions populars de no aplicar la reforma de Justícia 
Universal i considerar que es jutgi com a crim de lesa 
humanitat, l’atac en aigües internacionals per part de 
l’exèrcit israelià al vaixell Mavi Marmara on hi viatja-
ven els activistes Laura Arau, Manuel Tapial i David 
Segarra juntament amb 747 activistes internacionals 
més.


m) Sol·licitar al Tribunal Penal Internacional de la 
Haya que jutgi el Govern d’Israel pels presumptes 
tractes inhumans i les tortures a les quals se s’ha sot-
mès als reclusos palestins, així com per les presump-
tes morts ocasionades com a resultat de les mateixes 
però sobretot pels assassinats, expulsions i danys in-
comptables causats al poble palestí des de l’any 1948.


Respecte a l’ocupació del Sàhara Occidental:


n) Condemnar el veto i l’expulsió reiterada, per part 
de les autoritats marroquines, de les delegacions in-
ternacionals que visiten els territoris ocupats del Sà-
hara Occidental impossibilitant la tasca d’observació 
internacional i informació que correspon a aquestes 
delegacions.


o) Traslladar al regne de Marroc l’exigència pel res-
pecte dels Drets Humans en els territoris ocupats i a 
posar fi a l’explotació dels recursos naturals i econò-
mics del Sàhara Occidental.


p) Establir relacions institucionals amb el Govern de 
la República Àrab Sahrauí Democràtica (la RASD).


q) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
perquè assumeixi les seves responsabilitats de pro-
tecció de la població civil sahrauí fins que finalitzi el 
procés de descolonització del Sàhara occidental.


r) Donar suport a totes les iniciatives socials i institu-
cionals per fer possible el referèndum lliure i vincu-
lant per decidir el futur polític del Sàhara Occidental.


s) Potenciar i protegir les visites d’observació de les 
delegacions institucionals, civils i de mitjans de co-
municació als territoris ocupats del Sàhara Occiden-
tal i als campaments de refugiats de Tindouf.


Respecte als drets del poble kurd: 


u) Traslladar al Govern de Turquia l’exigència pel 
reconeixement de la identitat kurda dins la constitu-
ció turca, l’acceptació d’una autonomia democràtica 
kurda dins l’Estat Turc i el reconeixement del dret de 
rebre l’educació en llengua kurda.


v) Traslladar al Govern Turc la necessitat que cessi 
les persecucions cap a càrrecs electes, sindicalistes i 
militants de moviments socials en el marc del procés 
del KCK, que va començar el 2009, i que ha provocat 
la detenció de més de 4000 persones fins aleshores.


w) Reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble 
kurd a Síria tenint en compte els tres cantons autopro-
clamats i essent l’únic procés polític democratitzador 
de tot l’Estat Sirià en aquests moments.


x) Reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble 
kurd a l’Iraq.


Palau del Parlament, 26 de juny de 2014


Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 73371, 73383, 73458, 73466 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 09.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73371)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’acció exterior (tram. 302-00187/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació a l’apartat b


Respecte a l’ocupació de Palestina: 


b) Publicar tots els acords signats amb el Govern d’Is-
rael, amb les empreses i institucions israelianes, i pu-
blicar quines d’aquestes empreses i institucions tenen 
un paper directe o indirecte en l’ocupació i colonitza-
ció Palestina.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


D’addició a l’apartat j


j) Demanar l’alliberament a tots i totes les preses pa-
lestines contra les que no hi ha formulada una acu-
sació formal ni se’ls ha obert judici, que es troben en 
presons israelianes sota la figura de detencions ad-
ministratives o d’altres motius estrictament polítics, 
especialment aquells que estiguin en un estat de salut 
crític per raons humanitàries i donant-los-hi el tracta-
ment adequat.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació del punt m nou text


m) Sol·licitar al Govern israelià que impulsi la ratifi-
cació de l’Estatut de Roma, pel qual s’estableix la Cort 
Penal Internacional de Justícia, amb seu a La Haia.


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


D’addició d’un nou punt després del punt m


m bis) Sol·licitar al Govern d’Israel i a l’Autoritat Na-
cional Palestina que facin tot allò que estigui al seu 
abast per desescalar el conflicte generat a rel del se-
grest i assassinat de quatre menors d’edat, tres de ciu-
tadania israeliana i un palestí.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


D’addició d’un nou punt després del punt m bis


m ter) Reclamar al Govern israelià que s’abstingui 
d’emprar una política de represàlia col·lectiva sobre la 
població palestina com a resposta a un crim o agres-
sió, així com reclamar l’alliberament immediat dels 
parlamentaris del Consell Legislatiu Palestí en situa-
ció de detenció administrativa.


6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista


De supressió l’apartat t


t) Fer efectiu el pagament del deute del Fons Català de 
Cooperació amb els projectes que gestiona directament 
en els campaments de refugiats de Tindouf.


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista


D’addició d’un nou apartat t


t) Insistir en la necessitat que la MINURSO compti 
amb un mandat que inclogui competències en la vigi-
lància del respecte als Drets Humans al Sàhara Occi-
dental.


Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 73383)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la política d’acció exterior 
(tram. 302-00187/10).


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


De l’apartat a


«a) Posar en pràctica una política exterior basada 
en la projecció de Catalunya com un actor interna-
cional, compromès, solidari i responsable garantint 
la màxima coherència de l’acció exterior i de la co-
ordinació de les seves actuacions, a més del principi 
de transparència en l’actuació dels poders públics en 
aquesta matèria. Així com el reconeixement del dret 
de les persones i dels pobles a la defensa i promoció 
de la cultura, llengua i identitat pròpies i l’impuls dels 
valors de convivència multicultural. La promoció de 
la pau, no-violència, seguretat humana, solidaritat i 
cooperació al desenvolupament, el desenvolupament 
sostenible i la lluita en contra del canvi climàtic, el 
respecte mutu entre els pobles, l’eradicació de la po-
bresa i la protecció dels drets humans i, en conjunt, el 
respecte dels principis de la Carta de les Nacions Uni-
des i dels valors, els principis i les obligacions esta-
blerts als tractats i a la normativa de la Unió Europea.
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De l’apartat b


«b) Publicar tots els acords signats, per part del Go-
vern de Catalunya amb el Govern d’Israel, així com 
amb les empreses i institucions israelianes, i publicar 
quines d’aquestes empreses i institucions tenen un pa-
per directe o indirecte en l’ocupació i colonització dels 
palestins i palestines»


3 Esmena núm. 3
De modificació i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De l’apartat c


«c) Assumir el compromís de no impulsar cap tipus 
d’acord més amb empreses i institucions israelianes 
que tinguin un paper directe i demostrat en l’ocupació 
i colonització il·legal de territoris palestins.»


4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De l’apartat e


«e) Desestimar totes les relacions comercials des de 
les institucions públiques catalanes amb les empreses 
de seguretat israelianes que es beneficiïn directament 
de l’ocupació il·legal de territoris palestins i presentin 
els seus productes com «Tested in Combat», fet pel 
qual Amnistia Internacional ha demanat un embar-
gament militar internacional envers l’Estat d’Israel.»


5 Esmena núm. 5
De modificació i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De l’apartat f


«f) Respectant en tot moment la seva autonomia, pro-
posar a les universitats catalanes que rescindeixin els 
actuals convenis signats amb universitats israelianes 
en els casos que estigui demostrat que aquestes univer-
sitats tenen complicitat directa amb l’ocupació il·legal 
dels territoris palestins i amb la violació dels drets 
humans i de les resolucions internacionals respecte 
aquells territoris.»


6 Esmena núm. 6
De modificació i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De l’apartat g


«g) Fer arribar al Govern d’Israel la necessitat de com-
plir les diferents resolucions de les Nacions Unides a 
favor dels drets humans i del poble palestí i d’aturar 
la construcció o expansió d’assentaments en territo-
ri palestí. Així mateix, fer arribar a les dues parts en 
conflicte la necessitat de posar fi a la violència i als 
atacs i de treballar per un procés de pau, sobre la base 
de la solució de dos Estats, a partir de les fronteres de 
1967 i amb Jerusalem com a capital dels dos Estats, 
aconseguint que l’Estat d’Israel i un Estat Palestí si-
guin capaços de conviure en pau i seguretat, i tenint en 
compte el dret al retorn dels més de sis milions refugi-
ats/es palestins que hi ha arreu del món.»


7 Esmena núm. 7
De modificació i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De l’apartat h


«h) Impulsar amb la comunitat internacional un pro-
cés d’autodeterminació del poble palestí en la línia de 
les resolucions de Nacions Unides i que inclogui als 
palestins i palestines que viuen en territori israelià, 
els refugiats i als jueus palestins anteriors al 1948.»


8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De l’apartat l


«l) Demanar al Govern de l’Estat la revocació de la 
reforma de la Justícia Universal i considerar que es 
jutgi com a crim de lesa humanitat, l’atac en aigües 
internacionals per part de l’exèrcit israelià al vaixell 
Mavi Marmara on hi viatjaven els activistes Laura 
Arau, Manuel Tapial i David Segarra juntament amb 
747 activistes internacionals més.»


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


A l’apartat o


«o) Traslladar al regne de Marroc l’exigència pel res-
pecte dels Drets Humans en els territoris ocupats i a 
posar fi a l’explotació il·legal dels recursos naturals i 
econòmics del Sàhara Occidental.»


Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014


Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73458)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’acció exterior (tram. 302-
00187/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt a


«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) Posar en pràctica els principis rectors de la futura 
Llei d’Acció Exterior de Catalunya en la projecció de 
Projectar Catalunya com un actor internacional, com-
promès, solidari i responsable garantint la màxima 
coherència de l’acció exterior i de la coordinació de 
les seves actuacions, a més del incorporant el principi 
de transparència en l’actuació dels poders públics en 
aquesta matèria. Així com el reconeixement del dret 
de les persones i dels pobles a la defensa i promoció 
de la cultura, llengua i identitat pròpies i l’impuls dels 
valors de convivència multicultural. La promoció de 
la pau, no-violència, seguretat humana, solidaritat i 
cooperació al desenvolupament, el desenvolupament 
sostenible i la lluita en contra del canvi climàtic, el 
respecte mutu entre els pobles, l’eradicació de la po-
bresa i la protecció dels drets humans i, en conjunt, el 
respecte dels principis de la Carta de les Nacions Uni-
des i dels valors, els principis i les obligacions esta-
blerts als tractats i a la normativa de la Unió Europea.


2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt b


Respecte a l’ocupació de Palestina: 


b) Publicar tots els acords signats amb el Govern d’Is-
rael, amb les empreses i institucions israelianes, i pu-
blicar quines d’aquestes empreses i institucions tenen 
un paper directe o indirecte en l’ocupació i colonitza-
ció dels palestins i palestines.


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt g


g) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per que faci Fer arribar al Govern d’Israel la necessi-
tat de l’acompliment de les diferents resolucions de 
les Nacions Unides a favor dels drets humans i del 
poble palestí i treballar per un procés de pau i de con-
vivència plurilingüística, plurireligiosa i interètnica, 
exigint alhora que es concedeixi el dret al retorn dels 
més de sis milions refugiats/es palestins que hi ha ar-
reu del món 


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans


Al punt i


i) Instar el Govern de l’Estat a fer arribar al Govern 
d’Israel la necessitat de l’abolició de la figura de De-
tenció Administrativa.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt k


k) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per que demani Demanar l’abolició de qualsevol tipus 
de tortura i dany físic o psicològic als detinguts i/o 
presoners així com la millora del sistema alimentari, 
higiènic i sanitari dels i les recluses palestines que es 
troben en presons israelianes


6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt o


Respecte a l’ocupació del Sàhara Occidental: 


o) Instar el Govern de l’Estat a traslladar al regne de 
Marroc l’exigència pel respecte dels Drets Humans 
en els territoris ocupats i a la necessitat de posar fi 
a l’explotació dels recursos naturals i econòmics del 
Sàhara Occidental
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7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt p


p) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per a que estableixi Establir relacions institucionals 
normalitzades amb el Front Polisario Govern de la 
República Àrab Sahrauí Democràtica (la RASD)


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Ciutadans


Al punt r


r) Donar suport a totes les iniciatives socials i institu-
cionals per fer possible el referèndum lliure i vincu-
lant per decidir el futur polític del Sàhara Occidental, 
d’acord amb les resolucions de les Nacions Unides.


9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt u


Respecte als drets del poble kurd: 


u) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Es-
tat per que traslladi Traslladar al Govern de Turquia 
l’exigència pel la necessitat del reconeixement de la 
identitat kurda dins la constitució turca, l’acceptació 
d’una autonomia democràtica kurda dins l’Estat Turc i 
el reconeixement del dret de rebre l’educació en llen-
gua kurda.


10 Esmena núm. 10
De modificació 
GP de Ciutadans


Dels punts w i x, que resten redactats de la següent 
manera:


w) Refermar el reconeixement del dret a l’autodeter-
minació dels pobles en els termes reconeguts per les 
resolucions de l’Organització de les Nacions Unides.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz, president del GP de C’s, i José 
María Espejo-Saavedra Conesa, diputat del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73466)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la política d’acció exterior 
(tram. 302-00187/10).


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


Dels punts del b fins a l’x


«b. Respecte als diferents conflictes internacionals, 
que tenen lloc actualment, el Parlament: 


– Expressa el reconeixement del dret a l’autodetermi-
nació dels pobles.


– Manifesta el rebuig a la llei orgànica1/2014, de 13 
de març, de modificació de la LOPJ sobre jurisdicció 
universal.


– Condemna qualsevol discriminació o violència per 
raó de gènere, origen, nacionalitat, raça, edat, religió 
o convicció polítiques.


– Rebutja i condemna tots els actes de violència, atacs 
contra les dones i la pràctica sistemàtica de violacions 
i tortures que es produeixen al món.


– Expressa la necessitat què les delegacions internaci-
onals puguin exercir la seva tasca d’observació inter-
nacional i informació.


– Vetllar per la consolidació de la democràcia, el res-
pecte als drets humans i les llibertats individuals dels 
pobles.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt


«c. El Parlament de Catalunya manifesta que el con-
tingut de l’Acord nacional d’acció exterior dóna pau-
tes per guiar la política exterior de Catalunya i reforça 
la política exterior basada en la solidaritat.»


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 
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PUNT 12 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió dels aeroports i ports 
de competència estatal
Tram. 302-00185/10


Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 72091 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.07.2014


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu, Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
gestió dels aeroports i ports de competència estatal 
(tram. 300-00191/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat les se-
güents mesures relatives als aeroports: 


– Realitzar els passos necessaris per engegar el pro-
cés de liberalització del mercat aeroportuari de l’Es-
tat, ara sota monopoli d’AENA, garantint un model 
de gestió individualitzada de cada aeroport perquè 
puguin operar en règim de lliure competència.


– Garantir la presència d’una majoria determinant del 
Govern de la Generalitat i les institucions catalanes 
en la gestió de l’aeroport de Barcelona - El Prat.


– Desclassificar d’Interès General i traspassar a la 
Generalitat els aeroports de Girona - Costa Brava, de 
Reus i de Sabadell, fent possible la gestió individualit-
zada d’aquests aeroports des dels respectius territoris.


2. Igualment, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat 
les següents mesures sobre els ports: 


– Deixar sense efecte la proposta del denominat Fons 
d’accessibilitat/connectivitat, la qual afecta l’autono-
mia portuària i la lliure competència entre ports, po-
sant en perill el principi d’autofinançament dels ports 
i la mateixa competitivitat dels operadors privats que 
hi estan establerts.


– Aprofundir en els esmentats principis d’autonomia 
portuària i de lliure competència entre ports, garan-
tits pel vigent Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de 
setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
ports de l’Estat i de la Marina Mercant.


– Garantir el finançament dels accessos als ports a 
través dels pressupostos generals de l’Estat, sense 
perjudici de poder arribar a acords de manera indivi-
dualitzada amb cada port.


Palau del Parlament, 26 de juny de 2014


Jordi Turull i Negre Josep Rull i Andreu
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU 


Esmenes presentades
Reg. 72696, 73376, 73454 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 09.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72696)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i 
Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la gestió dels aeroports i ports de competència 
estatal (tram. 302-00185/10).


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


A l’apartat 1, d’un incís al final del primer paràgraf


«– Realitzar els passos necessaris per engegar el pro-
cés de liberalització del mercat aeroportuari de l’Es-
tat, ara sota monopoli d’AENA, garantint un model 
de gestió individualitzada de cada aeroport perquè 
puguin operar en règim de lliure competència, ga-
rantint en tot cas el control majoritari del sector pú-
blic conjuntament amb les entitats representatives del 
sector social de la comunitat territorial en que estigui 
ubicat.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, es modifica el segon paràgraf


«– Garantir la presència d’una majoria determinant 
del Govern de la Generalitat, conjuntament amb les 
administracions locals afectades i les institucions so-
cioeconòmiques catalanes, en la gestió de l’aeroport 
de Barcelona - El Prat.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2, es modifica el segon paràgraf


«– Aprofundir en els esmentats principis d’autonomia 
portuària i de lliure competència entre ports, establint 
un règim normatiu específic pels ports de Barcelona 
i de Tarragona dotant-los de major autonomia per 
tal que gaudeixin de major capacitat organitzativa i 
de fixació de taxes i preus, alhora que es faci possible 
que la Generalitat de Catalunya, les administracions 
locals afectades i les institucions socioeconòmiques 
catalanes, tinguin major capacitat de incidència real 
en la gestió d’aquestes infraestructures.» 


Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73376)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la gestió dels aeroports i ports de competència 
estatal (tram. 302-00185/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Modificació del primer apartat del punt 1. Nova re-
dacció


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat les se-
güents mesures relatives als aeroports: 


– Desenvolupar un nou model aeroportuari de ges-
tió descentralitzada i individualitzada amb l’objectiu 
d’aconseguir un model competitiu, modern i eficient.»


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73454)


A la Mesa del Parlament


Matías Alonso Ruiz, diputat, Albert Rivera Díaz, pre-
sident del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
dels aeroports i ports de competència estatal (tram. 
302-00185/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


De modificació del punt 1, que resta redactat de la 
següent manera:


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat les se-
güents mesures relatives a l’aeroport del Prat: 


– Accelerar l’execució de la connexió per ferrocarril 
des de la ciutat de Barcelona amb la terminal T1.


– Establir els mecanismes adients que permetin la 
participació del Govern de la Generalitat i dels Ajun-
taments de Barcelona i d’altres municipis de l’àrea 
d’influència de l’aeroport en la presa de decisions es-
tratègiques per a la seva gestió, i obrir un procés ten-
dent a la liberalització de serveis aeroportuaris sense 
perjudici de la necessària conservació de la titularitat 
pública estatal d’aquesta infraestructura.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Matías Alonso Ruiz Albert Rivera Díaz
Diputat del GP de C’s President del GP de C’s
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PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures fiscals per a reacti-
var el consum, la inversió i l’ocupació
Tram. 302-00181/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 72024 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.07.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures fiscals per a reactivar el con-
sum, la inversió i l’ocupació (tram. 300-00193/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya reconeix que l’elevada 
pressió fiscal que pateixen els catalans i les empreses 
radicades a Catalunya, que han de suportar els tipus 
impositius més elevats a tota Espanya, frena l’econo-
mia catalana perjudicant la capacitat de consum, in-
versió, exportació i estalvi.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


a) Posar en marxa mesures de transparència en la seva 
política fiscal i econòmica. Amb aquest objectiu, i de 
forma urgent, entre altres mesures, el Govern ha de: 


i. Comparèixer davant el Parlament, abans de finalitzar 
l’actual període de sessions, per donar compte de l’estat 
d’execució dels ingressos extraordinaris de 2.318 mi-
lions d’euros previstos en el Pressupost de l’any 2014.


ii. Informar en seu parlamentària de la incapacitat de 
la Generalitat de Catalunya d’obtenir crèdit per part 
dels mercats financers i de les vies per les que rep 
finançament per part del Govern d’Espanya.


iii. Donar a conèixer durant el segon trimestre de 
cada any les figures tributàries i les taxes que té pre-
vist crear o augmentar i que tindran vigència a l’any 
següent.


b) No centrifugar deute propi cap a altres adminis-
tracions públiques amb l’objectiu d’obtenir ingressos 
extraordinaris, eixugar deute o no fer front a compro-
misos de pagament responsabilitat de la Generalitat.


c) No utilitzar la rebaixa fiscal impulsada pel Govern 
d’Espanya com a excusa per a crear o augmentar els 


impostos i les taxes a Catalunya perjudicant i dificul-
tant els efectes d’aquesta reforma tributària pel con-
tribuents i les empreses catalanes.


d) Incloure en la llei de mesures fiscals, administrati-
ves i financeres que ha d’acompanyar la llei de pres-
supostos de la Generalitat per al 2015 una reforma 
fiscal que tingui com a finalitat que cap impost de la 
Generalitat o sobre els que tingui competència per fi-
xar el tipus impositiu estigui per sobre de la mitjana  
del conjunt de figures tributàries d’àmbit autonòmic del  
conjunt d’Espanya.


e) Establir noves mesures de lluita contra el frau fis-
cal, i especialment: 


i. Col·laborar amb el Govern d’Espanya en la lluita 
contra el frau fiscal per tenir una actuació conjunta 
per permeti guanyar eficiència.


ii. Publicar al web de la Generalitat la llista de per-
sones i empreses que no hagin fet front a les seves 
obligacions tributàries amb la Generalitat un cop 
s’hagin portat a terme els corresponents requeriments 
i informant prèviament de la publicació a la llista, i 
donant un marge temporal per a poder dur a terme 
el pagament del deute, sempre i quant la Generalitat 
no sigui deutora d’aquestes mateixes persones, siguin 
físiques o jurídiques.


f) Implantar el mecanisme de compensació de deutes 
entre els proveïdors i creditors de la Generalitat de 
Catalunya i els deutes tributaris pendents d’aquests 
amb l’administració de la Generalitat.


g) Establir, durant el tercer trimestre d’enguany, una 
estratègia per afavorir la competitivitat de l’economia 
catalana en l’àmbit energètic, del transport, l’habitat-
ge, la inversió, el sector serveis, el comerç i el turis-
me, per tal d’aconseguir que la inflació a Catalunya 
no estigui per sobre de la mitjana espanyola.


Palau del Parlament, 26 de juny de 2014


Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 73372, 73452, 73455 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 09.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73372)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
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sobre les mesures fiscals per a reactivar el consum, la 
inversió i l’ocupació (tram. 302-00181/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


De modificació de tot el text del punt, nou text


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Es-
tat a revisar la reforma fiscal aprovada al mes de juny, 
per tal que inclogui modificacions que comportin un 
major nivell d’ingressos per l’Estat, així com més con-
sum i inversió a través de: 


1.1.


a) la rebaixa de la tributació a les classes mitjanes 


b) l’augment de la tributació a les rendes i els patrimo-
nis més elevats


c) l’eliminació de tributació per les indemnitzacions 
per acomiadament


d) l’aposta decidida per la lluita contra el frau fiscal 
amb recursos extraordinaris que permetin millorar la 
inspecció.


1.2. El retorn al tipus d’IVA al 10% pel que fa als pro-
ductes culturals per tal de fomentar el consum i la pro-
ducció cultural a l’Estat, i a la vegada augmentar els 
ingressos corresponents.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


De modificació del punt 2, apartat a subapartat ii, nou 
text


2.a) ii. Informar en seu parlamentària dels resultats 
de les negociacions del Govern de la Generalitat per 
assolir vies de finançament, ja sigui de l’àmbit públic 
com dels mercats privats.


3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista


De supressió al punt 2 dels apartats b, c i d.


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


D’addició al punt 2, apartat e, d’un nou subapartat iii


2.e) iii. Reclamar al Govern de l’Estat un augment dels 
recursos destinats a la lluita contra el frau fiscal per 


tal d’assolir els nivells existents a la mitjana de la UE: 
recursos humans, tècnics, etc.


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista


De modificació al punt 2 de l’apartat g, nou text


2.g) Establir abans de finalitzar l’any una estratègia 
per millorar la competitivitat de l’economia catalana, 
tant en sectors madurs com emergents, amb els recur-
sos necessaris que permetin la creació de programes 
extraordinaris en innovació, internacionalització i fi-
nançament.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73452)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures fiscals per a reactivar el consum, la 
inversió i l’ocupació (tram. 302-00181/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De supressió i addició a la lletra b de l’apartat 2


«b) No centrifugar deute propi cap a altres adminis-
tracions públiques les administracions locals amb 
l’objectiu d’obtenir ingressos extraordinaris, eixugar 
deute o no fer front a compromisos de pagament res-
ponsabilitat de la Generalitat. I exigir al Govern de 
l’Estat no centrifugar l’esforç en la reducció del dèficit 
i l’endeutament cap a les Comunitats Autònomes.» 


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73455)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures fiscals per a reactivar el consum, la 
inversió i l’ocupació (tram. 302-00181/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


D’addició al punt 2.d


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


d) Incloure en la llei de mesures fiscals, administrati-
ves i financeres que ha d’acompanyar la llei de pres-
supostos de la Generalitat per al 2015 una reforma 
fiscal que tingui com a finalitat que cap impost de la 
Generalitat o sobre els que tingui competència per fi-
xar el tipus impositiu estigui per sobre de la mitjana 
del conjunt de figures tributàries d’àmbit autonòmic 
del conjunt d’Espanya. Aquesta reforma estarà enfo-
cada a rebaixar l’altíssima pressió fiscal que pateixen 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, a tal efecte, 
adoptar mesures com la reducció del tram autonòmic 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
per a les classes mitjanes i populars catalanes.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
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PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transferència de coneixement 
i els parcs científics
Tram. 302-00183/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 72037 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.07.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la trans-
ferència de coneixement i els parcs científics (tram. 
300-00187/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Aprovar una revisió estratègica del Pacte Nacional 
per a la Recerca i la Innovació (2015-2020) consen-
suada amb els principals actors polítics, universitaris, 
empresarials i socials que contempli complir l’objec-
tiu global (públic + privat) de despesa del 2% del PIB, 
reforçant les accions encaminades a la transferència 
de coneixement, en la línia de l’estratègia UE 2020 
i RISC3.


2. Aprovar un Pla d’impuls, finançament i sostenibi-
litat dels Parcs Científics i tecnològics i dels campus 
d’excel·lència internacional de Catalunya (2015-2020), 
que esdevinguin un instrument òptim per a les sinèr-
gies entre universitat i empresa i per al desenvolupa-
ment territorial i social, renegociant els crèdits pen-
dents amb el Govern de l’Estat.


3. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement basat en les polítiques de recerca 
existents i adaptat al nostre teixit econòmic, per tal 
d’enfocar la innovació a la demanda.


a) Constituir i dotar un Fons de Transferència de 
Tecnologia que impulsi de manera activa els avenços 
en matèria d’R+D de les universitats catalanes i dels 
Centres Tecnològics al teixit empresarial català, es-
pecialment entre les PIME. Aquest fons buscarà capi-
tal i invertirà en projectes concrets, buscant la rendi-
bilitat econòmica per a totes les parts.


b) Establir un sistema d’incentius de transferència tec-
nològica pels nostres investigadors, dins les univer-


sitat catalanes, per tal que la participació i lideratge 
en projectes públic-privats, les llicències de patents 
a empreses i d’altres incentius siguin valorats en el 
currículum de l’investigador i la seva promoció.


c) Crear i definir una carrera investigadora que con-
templi des de l’accés fins a l’exercici professional, i 
que entre d’altres qüestions, faci possible millorar les 
condicions laborals dels becaris d’investigació que tre-
ballen en el sistema universitari i de recerca del país.


d) Professionalitzar les oficines de transferència 
(OTRI), creant espais de relació empresa-recerca i 
oferint la oferta dels resultats al ritme que l’empresa 
demanda.


4. Dissenyar un pla dins dels itineraris curriculars 
per tal d’oferir eines de formació a universitaris i pre-
universitaris que els estimulin en la emprenedoria i la 
incorporació al món industrial.


5. Establir, en tots els organismes dependents de la 
Generalitat, nous criteris de transparència en l’assig-
nació de recursos via convocatòries de concurrència 
així com en l’avaluació final dels projectes finançats, 
per tal de millorar-ne la qualitat.


Palau del Parlament, 26 de juny de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 73389, 73453, 73459, 73465 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 09.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 73389)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la transferència de coneixe-
ment i els parcs científics (tram. 302-00183/10).


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


2. Aprovar un Pla d’impuls, finançament i sostenibi-
litat dels Parcs Científics i tecnològics i dels campus 
d’excel·lència internacional de Catalunya (2015-2020), 
que esdevinguin un instrument òptim per a les sinèr-
gies entre universitat i empresa i per al desenvolupa-
ment territorial i social, i fer les gestions oportunes 
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davant de l’Estat perquè aquest negociï els crèdits 
pendents.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


2 bis. Ordenar i agregar, si s’escau, els centres tecno-
lògics de Catalunya i elaborar el mapa de la innova-
ció de Catalunya amb els principals centres i agents 
de transferència tecnològica per tal d’apropar-los a 
l’empresa i afavorir-ne la competitivitat i la projecció 
internacional.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement basat en les polítiques de recerca i 
les eines d’innovació existents i adaptat al nostre teixit 
econòmic, per tal d’enfocar la innovació a la deman-
da.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.b) Millorar el sistema d’incentius de transferència 
tecnològica pels nostres investigadors, dins les uni-
versitat catalanes, per tal que els elements que afavo-
reixen la transferència siguin valorats en el currícu-
lum de l’investigador i la seva promoció.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.c) Crear i definir, a través de la futura Llei de la Cièn- 
cia, una carrera investigadora que contempli des de 
l’accés fins a l’exercici professional, i que entre d’al-
tres qüestions, faci possible millorar les condicions 
laborals dels investigadors que treballen en el sistema 
universitari i de recerca del país.


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


4. Apostar, dins dels itineraris curriculars dels ense-
nyaments post obligatoris, en especial a la formació 
professional i les universitats, per dotar d’eines forma-
tives que estimulin l’emprenedoria i la innovació.


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


5. Continuar incidint i aprofundir, en tots els organis-
mes dependents de la Generalitat, per la transparèn-
cia en l’assignació de recursos via convocatòries de 
concurrència així com per l’avaluació final dels pro-
jectes finançats, per tal de millorar-ne la qualitat.


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


6. Reclamar al Govern de l’Estat l’adopció de l’acord 
que suposa la creació del Sistema de Patent Única Eu-
ropa per tal que els investigadors i creadors de Ca-
talunya puguin acollir-se al règim unificat de patents.


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


7. Potenciar els doctorats industrials i fer un seguiment 
i avaluació dels resultats dels primers programes, per 
tal de, si s’escau millorar-ne l’efectivitat i l’impacte 
real en la indústria.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC


Esmenes presentades pel  Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 73453)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la transferència de coneixement i els parcs cien-
tífics (tram. 302-00183/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De modificació del punt 1 que quedaria redactat de la 
manera següent


1. Aprovar una revisió estratègica del Pacte Nacional 
per a la Recerca i la Innovació (2015-2020) i del Pla 
de Recerca i innovació, consensuada amb els princi-
pals actors polítics, universitaris, empresarials, sindi-
cals i socials que contempli complir l’objectiu global 
(públic + privat) de despesa del 2% del PIB 3% del 
PIB, reforçant les accions encaminades a la transfe-
rència de coneixement, en la línia de l’estratègia UE 
2020 i RISC3, amb l’objectiu d’acostar-nos a les regi-
ons europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De supressió en el punt 3


3. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement basat en les polítiques de recerca 
existents i adaptat al nostre teixit econòmic, per tal 
d’enfocar la innovació a la demanda.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’addició al punt 3 apartat a


A) Constituir i dotar un Fons de Transferència de 
Tecnologia que impulsi de manera activa els avenços 
en matèria d’R-i-D de les universitats catalanes i dels 
Centres Tecnològics al teixit empresarial català, es-
pecialment entre les PIME. Aquest fons buscarà capi-
tal i invertirà en projectes concrets, buscant la rendi-
bilitat econòmica i social per a totes les parts.


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


D’addició al punt 3 a l’apartat b


b) Establir un sistema d’incentius de transferència tec-
nològica pels nostres investigadors, dins les univer-
sitat catalanes, per tal que la participació i lideratge 
en projectes públic-privats, les llicències de patents 
a empreses i d’altres incentius siguin valorats en el 


currículum de l’investigador i la seva promoció; i per-
metre un sistema d’accés que fomenti l’estabilització i 
promoció del personal investigador.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De supressió i addició al punt 3 apartat c


c) Crear i definir una carrera investigadora que con-
templi des de l’accés fins a l’exercici professional, i 
que entre d’altres qüestions, faci possible millorar les 
condicions laborals dels becaris d’investigació que tre-
ballen en el sis tema universitari i de recerca del país. 
Promoure la clarificació de la situació dels becaris i 
les becàries i del personal de recerca de les universi-
tats i institucions de recerca. Pel que fa al col·lectiu 
becari, ha de realitzar essencialment tasques lligades 
a la seva formació en recerca. Pel que fa al col·lectiu 
investigador, ha de ser a tots els efectes personal al 
servei de la institució en la qual treballen, amb el re-
coneixement de tots els drets laborals que comporta 
aquest reconeixement.


6 Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De supressió en el punt 3 apartat d


d) Professionalitzar les oficines de transferència 
(OTRI), creant espais de relació empresa-recerca i 
oferint la oferta dels resultats al ritme que l’empresa 
demanda.


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’addició en el punt 3 de quatre nous apartats


f) Donar prioritat a les línies de recerca orientades a 
l’estalvi i l’eficiència energètica i a la lluita contra el 
canvi climàtic. En especial: les energies renovables 
descentralitzades, la gestió i planificació de l’ús soste-
nible de l’aigua, la gestió dels residus i el reciclatge, la 
mobilitat sostenible de persones i mercaderies.


g) Donar prioritat a les línies de recerca orientades al 
benestar de les persones: estudiar els nous marcs d’in-
serció laboral; prevenció i cura per la salut, cohesió 
social i gestió de la complexitat; nous mètodes d’apre-
nentatge; exploració de camins de participació en la 
cultura, l’esport o altres activitats cíviques.
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h) Promoure la perspectiva de gènere en els continguts 
de la recerca.


i) Evitar qualsevol aportació a la recerca i la transfe-
rència tecnològica amb finalitats militars i compromís 
amb els principis de la promoció de la pau.


8 Esmena núm. 8
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De supressió i addició en el punt 4


4. Dissenyar un pla dins dels itineraris curriculars per 
tal d’oferir eines de formació a universitaris i pre-uni-
versitaris que els estimulin en la emprenedoria recer-
ca, creació d’innovació i autoocupació o la incorpora-
ció al món industrial.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73459)


A la Mesa del Parlament


Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la transferència de co-
neixement i els parcs científics (tram. 302-00183/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3.b 


«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


3. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement basat en les polítiques de recerca 
existents i adaptat al nostre teixit econòmic, per tal 
d’enfocar la innovació a la demanda.


b) Establir un sistema d’incentius de transferència 
tecnològica pels nostres investigadors, dins les uni-
versitat catalanes, i en col·laboració amb la resta 
d’universitats espanyoles, per tal que la participació 
i lideratge en projectes públic-privats, les llicènci-
es de patents a empreses i d’altres incentius siguin 


valorats en el currículum de l’investigador i la seva 
promoció.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73465)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la transferència de co-
neixement i els parcs científics (tram. 302-00183/10).


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


Del punt 1


«1. El Parlament insta la Comissió de seguiment del 
PNRI a efectuar una revisió estratègica consensuada 
amb els principals actors polítics, universitaris, em-
presarials i socials del Pacte Nacional per a la Recer-
ca i la Innovació (2015-2020) que contempli complir 
l’objectiu global (públic + privat) de despesa del 2% 
del PIB, reforçant les accions encaminades a la trans-
ferència de coneixement, en la línia de l’estratègia 
H2020 i RIS3.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Promoure i incentivar als patrons de cada Parc 
Científic i Tecnològic a elaborar un pla d’impuls i vi-
abilitat, per tal que esdevingui un instrument òptim 
per a les sinergies entre universitat i empresa i per al 
desenvolupament territorial i social, renegociant els 
crèdits pendents amb el Govern de l’Estat.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3 b


«3 b. Continuar promovent un sistema d’incentius de 
transferència tecnològica pels nostres investigadors, 
dins les universitat catalanes, per tal que la participa-
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ció i lideratge en projectes públic-privats, les llicèn-
cies de patents a empreses i d’altres incentius siguin 
valorats en el currículum de l’investigador i la seva 
promoció.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3 c


«3 c. Incentivar i promoure a les institucions cientí-
fiques del país a l’assoliment de l’acreditació d’excel-
lència en recursos humans de recerca “HR Excellence 
in Research”, que atorga la Comissió Europea, per 
millorar les condicions laborals del conjunt dels treba-
lladors en el sistema universitari i de recerca del país.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3 d


«3 d. Seguir impulsant accions de millora de les OTRI 
per al compliment dels seus objectius.» 


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Seguir incentivant que els itineraris curriculars 
ofereixin eines de formació a universitaris i preuniver-
sitaris que els estimulin en la emprenedoria i la incor-
poració al món industrial.»


7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Establir, en tots els organismes dependents de la 
Generalitat, nous criteris de transparència en l’assigna-
ció de recursos via convocatòries de concurrència així 
com en l’avaluació final dels projectes finançats, per tal 
de millorar-ne la qualitat.»


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els escenaris pressupostaris per 
al 2015
Tram. 302-00186/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 72094 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.07.2014


A la Mesa del Parlament


J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Pere Ara-
gonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre els escenaris pressupostaris per 
al 2015 (tram. 300-00189/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya, davant la presentació 
per part del Departament d’Economia i Coneixement 
el passat 12 de juny del resultat de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central de l’any 2011, 
en el que arriba al 7,7% del PIB (15.006 milions d’eu-
ros) d’acord amb el mètode del flux monetari, consta-
ta que Catalunya pateix un dèficit fiscal desproporci-
onat, injust i permanent que posa en perill la cohesió 
social i el desenvolupament econòmic del país.


2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 


a. Treballar per a fer possible un escenari pressu-
postari per a l’any 2015 en el que com a mínim es 
mantingui a l’alça la despesa no financera amb càrrec 
a recursos generals prevista en els pressupostos de 
2014, que permeti un increment dels recursos desti-
nats a l’Estat del Benestar, i que tingui l’objectiu de 
recuperar la catorzena paga dels treballadors de la 
Generalitat de Catalunya.


b. Per a fer possible el punt anterior, s’insta el Govern 
de la Generalitat a plantejar al Govern de l’Estat, en el 
marc del Consell de Política Fiscal i Financera i en la 
resta d’àmbits d’interlocució entre governs, la neces-
sitat d’incrementar els recursos de la Generalitat de 
Catalunya per al manteniment de l’Estat del Benestar, 
mitjançant, entre d’altres, les mesures següents: 


i. Un increment de la proporció dels impostos supor-
tats per ciu tadans i empreses de Catalunya que es 
destinen a la Generalitat per a la prestació de serveis 
públics.


ii. Permetre l’aplicació plena de l’Impost sobre Di-
pòsits en Entitats de Crèdit aprovat pel Parlament de 
Catalunya mitjançant la supressió de l’impost estatal 
que genera doble imposició, o bé la compensació per 
la pèrdua de recaptació patida per la Generalitat.


iii. La modificació de l’objectiu de dèficit de la Gene-
ralitat de Catalunya d’acord amb els criteris aprovats 
en la moció 116/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la política tributària i econòmica del Govern de l’Estat.


iv. La compensació per la pèrdua d’ingressos i aug-
ment de la despesa provocat per decisions del govern 
espanyol, d’acord amb el que es va aprovar en la mo-
ció 1/X del Parlament de Catalunya, sobre la política 
econòmica i els objectius de dèficit públic.


3. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat ha prioritzat una reforma fiscal desequi-
librada, incompleta i amb riscos de reduir la pro-
gressivitat en comptes de garantir les necessitats de 
finançament de l’Estat del Benestar prestat per les 
Comunitats Autònomes.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat l’aturada 
de la tramitació dels avantprojectes de llei de reforma 
fiscal fins que no es garanteixi la prestació dels ser-
veis de l’Estat del Benestar per part de les Comunitats 
Autònomes i, en tot cas, a garantir que aquestes no es 
veuran afectades negativament en els seus ingressos a 
causa de les modificacions que aquests projectes pre-
veuen.


Palau del Parlament, 27 de juny de 2014


J. Lluís Salvadó i Tenesa Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 73374, 73451, 73456 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 09.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73374)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez 
Iruela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els escenaris pressupostaris per al 2015 (tram. 
302-00186/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


D’addició d’un nou punt 


El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
un nou model de finançament amb l’Estat.


Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Juli Fernandez Iruela
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73451)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els escenaris pressupostaris per al 2015 (tram. 
302-00186/10).


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


D’un incís a l’apartat 1


«1. El Parlament de Catalunya, davant la presentació 
per part del Departament d’Economia i Coneixement 
el passat 12 de juny del resultat de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central de l’any 2011, 
en el que arriba al 7,7% del PIB (15.006 milions d’eu-
ros) d’acord amb el mètode del flux monetari i al 5,7% 
del PIB (11.087 M€) segons el mètode càrrega-bene-
fici, constata que Catalunya pateix un dèficit fiscal 
desproporcionat, injust i permanent que posa en perill 
la cohesió social i el desenvolupament econòmic del 
país.»


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


D’un nou apartat 1 bis


«1 bis. Davant l’anunci del Govern de l’Estat de no 
abordar la reforma del sistema de finançament auto-
nòmic, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 


la Generalitat a realitzar les accions polítiques i jurí-
diques necessàries perquè el Govern de l’Estat impulsi 
el procés de revisió del sistema de finançament.»


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De la lletra a de l’apartat 2


«a. Treballar per a fer possible un escenari pressupos-
tari per a l’any 2015 en el que com a mínim es mantin-
gui a l’alça la despesa no financera amb càrrec a recur-
sos generals prevista en els pressupostos de 2014, que 
permeti un increment dels recursos destinats a l’Estat 
del Benestar, i que tingui l’objectiu de recuperar la 
catorzena paga dels treballadors de la Generalitat de 
Catalunya.


a. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini 
de dos mesos, un pla financer per a la recuperació de 
la despesa pública i la reversió de les retallades en els 
propers exercicis pressupostaris fins 2017, incremen-
tant la despesa no financera el 2015 de forma que es 
garanteixi la sostenibilitat dels serveis públics i garan-
tint la recuperació de la catorzena paga dels treballa-
dors de la Generalitat.» 


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


D’un nou apartat 2 bis


«2 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a presentar, en el termini de dos mesos, 
un pla per incrementar els ingressos a través d’una 
reforma fiscal que incrementi la pressió fiscal a les 
rendes més altes, elimini exempcions i bonificacions, 
incorpori noves figures impositives ambientals i imple-
menti mesures contra el frau fiscal.» 


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 3


«3. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat ha presentat prioritzat una reforma fiscal 
injusta, que incrementarà les desigualtats i reduirà la 
capacitat recaptatòria dels poders públics, i recentra-
litzadora, desequilibrada, incompleta i amb riscos de 
reduir la progressivitat en comptes de garantir les ne-
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cessitats de finançament de l’Estat del Benestar pres-
tat per les Comunitats Autònomes.»


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73456)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els escenaris pressupostaris per al 2015 (tram. 
302-00186/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


D’addició al punt 2.a


2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 


a. Negociar amb el Govern d’Espanya una nova llei 
de finançament autonòmic, en el marc del Consell de 
Política Fiscal i Financera, i a treballar per a fer pos-
sible un escenari pressupostari per a l’any 2015 en el 
que com a mínim es mantingui a l’alça la despesa no 
financera amb càrrec a recursos generals prevista en 
els pressupostos de 2014, que permeti un increment 
dels recursos destinats a l’Estat del Benestar, i que 
tingui l’objectiu de recuperar la catorzena paga dels 
treballadors de la Generalitat de Catalunya.


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans


De modificació de tot el punt 2.b, que resta redactat 
de la següent manera:


2.b) Per a fer possible el punt anterior, s’insta el Go-
vern de la Generalitat a plantejar al Govern de l’Estat, 


en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera 
un nou sistema de finançament autonòmic basat en els 
principis de


a) Autonomia i suficiència financera per a que les 
CCAA obtinguin els recursos suficients per a prestar i 
gestionar las competències que tenen assumides.


b) Igualtat de tots els ciutadans espanyols


c) Transparència en el model


d) Lleialtat institucional


e) Redistribució de recursos en funció de la renda


f) Coresponsabilitat fiscal mitjançant una agència tri-
butària única consorciada


Es fa igualment palesa la necessitat d’incrementar els 
recursos de la Generalitat de Catalunya per al man-
teniment de l’Estat del Benestar. Aquests recursos 
aniran destinats prioritàriament a finançar la sanitat 
pública amb la finalitat d’alleugerir les llistes d’espera 
a Catalunya i millorar els serveis prestats en aquest 
àmbit.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


D’addició al punt 3


3. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat ha prioritzat una reforma fiscal desequi-
librada, incompleta i amb riscos de reduir la pro-
gressivitat en comptes de garantir les necessitats de 
finançament de l’Estat del Benestar prestat per les 
Comunitats Autònomes. Així mateix, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a rebai-
xar l’altíssima pressió fiscal que pateixen els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya i, a tal efecte, reduir el tram 
autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques per a les classes mitjanes i populars catala-
nes, a efectes d’ajudar a reactivar el consum.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels professionals del 
sector sanitari
Tram. 302-00182/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 72036 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.07.2014


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació dels pro-
fessionals del sector sanitari (tram. 300-00192/10).


Moció


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


1. Elaborar i executar un Pla global de Recursos Hu-
mans i de planificació professional per tot el sector 
sanitari de Catalunya, a curt i mig termini, que tingui 
en compte els diversos nivells assistencials, territori-
als i de complexitat i especialitat assistencial, i que 
estigui planificat i acordat amb els professionals sani-
taris del sector.


2. Constituir una Comissió de treball, de la que for-
min part representants dels Sindicats amb afiliació 
majoritària dels professionals sanitaris de Catalunya, 
per tal de valorar i endegar les accions i actuacions 
necessàries que permetin garantir la participació 
efectiva dels professionals en l’elaboració d’aquest Pla 
global de Recursos Humans del sector.


3. Aquest Pla global de Recursos Humans contindrà, 
entre d’altres, mesures per tal de


a) Garantir les condicions laborals i salarials míni-
mes que han de tenir els professionals del sector, que 
hauran de ser equiparables a les dels àmbits territori-
als propers.


b) Garantir la suficiència dels recursos humans i la 
seva capacitació i qualificació, de forma que quedi 
garantida la equitat territorial.


c) Desenvolupar mesures incentivadores suficients 
que permetin retenir els professionals, tant en el terri-
tori com en el sector públic.


d) Fomentar i garantir la formació continuada i la re-
cerca clínica, considerades a tots els efectes com inte-
grants de la tasca encomanada i retribuïda.


e) Planificar la formació continuada i la actualització 
científica i tècnica de tots els professionals, garantint 
l’accés a la mateixa d’acord als principis d’equitat, es-
tablint dotacions econòmiques suficients i finalistes 
per tal de fer efectiva aquesta planificació.


f) Considerar la recerca clínica com una tasca inte-
grada dins les diverses activitats assistencials que han 
de dur a terme els professionals del sector, dins del 
seus diversos àmbits d’actuació, i garantir l’accés, el 
temps i els recursos econòmics i tècnics per tal de po-
der-la desenvolupar de forma efectiva.


g) Establir un sistema de promoció i carrera professi-
onal que sigui equiparable dins dels diversos nivells i 
centres assistencials del sector, de forma que faciliti 
la mobilitat geogràfica i laboral dels professionals.


4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament 
de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, 
el projecte preliminar d’aquest Pla de Recursos Hu-
mans, així com també les accions i les mesures ur-
gents que ha pres el Govern per tal de garantir la 
continuïtat i la qualitat assistencial de tots els centres 
sanitaris de Catalunya.


Palau del Parlament, 26 de juny de 2014


Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s


Esmenes presentades
Reg. 73373, 73384, 73387, 73388, 73460, 


73464 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 09.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73373)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació dels professionals del sector sanitari (tram. 
302-00182/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«I. Crear el Consell de les Professions Sanitàries com 
òrgan permanent de consulta i participació entre els 
professionals sanitaris i l’Administració. En el marc 
d’aquest consell, es reactivarà el Consell de la Profes-
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sió Mèdica i el Consell de la Professió Infermera i es 
crearà el Consell de la Professió Farmacèutica.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«II. Crear el Registre de professionals sanitaris de 
Catalunya abans de finalitzar el 2014, com a eina per 
identificar el nombre, perfil i capacitació dels professi-
onals que permeti una planificació a curt i mig termi-
ni, en funció de les demandes i necessitats, dels recur-
sos que el sistema sanitari requereix.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


«1. Elaborar i executar un Pla global de Recursos Hu-
mans 2015-2025 i de planificació professional per tot 
el sector sanitari de Catalunya, a curt i mig termini, 
que tingui en compte els diversos nivells assistencials, 
territorials i de complexitat i especialitat assistencial, 
i que estigui planificat i acordat amb els professionals 
sanitaris del sector.»


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP Socialista


Del punt 2. Nova redacció


«2. Constituir una Comissió de treball dels professio-
nals sanitaris de Catalunya per l’elaboració d’aquest 
Pla global de Recursos Humans 2015-2025 del sector, 
de la que formin part representants dels col·legis pro-
fessionals, sindicats amb afiliació majoritària, socie-
tats científiques i el món universitari, garantint així la 
seva participació efectiva.» 


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista


Al final del punt 3.a


«a) Garantir les condicions laborals i salarials míni-
mes que han de tenir els professionals del sector, que 
hauran de ser equiparables a les dels àmbits territori-
als propers, tot establint un marc de relacions laborals 
que contempli les condicions retributives i d’exercici 
de la professió.»


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP Socialista


D’un nou apartat 3.a bis


«3.a bis) Garantir la suficiència de recursos financers 
en un marc plurianual 2015-2025 per l’assoliment dels 
objectius establerts al nou Pla global de Recursos Hu-
mans 2015-2025.»


Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73384)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situ-
ació dels professionals del sector sanitari (tram. 302-
00182/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista, GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou punt


«5. Implementar abans d’acabar l’actual període de 
sessions i presentar per part del Director del Servei 
Català de la Salut en una setmana als Grups Par-
lamentaris, un nou Pla de gestió estival de recursos 
sanitaris que permeti una gestió estable, transparent 
i justificada els mesos d’estiu i la garantia del retorn 
als recursos assistencials existents abans de l’estiu. 
Aquest nou Pla, d’aplicació del 1 Juny al 30 Setembre, 
haurà de detallar: 


a) L’atenció a urgències extrahospitalàries a través de 
l’atenció primària i l’atenció continuada.


b) Els recursos d’Atenció Hospitalària i sociosanità-
ria: disponibilitat de llits per a garantir hospitalitzaci-
ons mèdiques, quirúrgiques, activitat quirúrgica pro-
gramada i llits sociosanitaris de subaguts-postaguts, 
mitja estada i cures pal·liatives; en especial als grans 
hospitals de l’ICS i del sector concertat i en els àmbits 
territorials de més estacionalitat turística.
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c) El garantiment de la mateixa disponibilitat eco-
nòmica centre per centre que el 2013, sense haver 
de disminuir 60 milions euros, que ha de permetre la 
contractació del personal necessari i fer l’activitat sa-
nitària mèdica i quirúrgica necessària durant l’estiu.


d) La planificació davant incidències imprevistes i un 
pla de prevenció i atenció davant l’onada de calor.»


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73387)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació dels professionals del sector sanitari (tram. 
302-00182/10).


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


D’un incís a l’apartat 1


«1. Elaborar i executar un Pla global de Recursos Hu-
mans i de planificació professional per tot el sector 
sanitari de Catalunya, a curt i mig termini, que tin-
gui en compte la planificació necessària de l’activitat 
sanitària en base a les necessitats de la població, els 
plans d’ordenació de Recursos Humans ja existents en 
alguns dels proveïdors del sector, els diversos nivells 
assistencials, territorials i de complexitat i especiali-
tat assistencial, i que estigui planificat i acordat amb 
els professionals sanitaris del sector.»


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2


«2. Reactivar els Consells de la Professió Mèdica i In-
fermera de Catalunya Constituir una Comissió de tre-
ball, de la que formin part representants dels Sindicats 
amb afiliació majoritària dels professionals sanitaris de 


Catalunya, per tal de valorar i endegar les accions i 
actuacions necessàries que permetin garantir la par-
ticipació efectiva dels professionals en l’elaboració 
d’aquest Pla global de Recursos Humans del sector.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un incís a la lletra a de l’apartat 3


«a) Garantir els recursos per part del Govern per a 
complir amb les condicions laborals i salarials mí-
nimes que han de tenir els professionals del sector, 
i que venen marcades per la negociació col·lectiva, i 
que hauran de ser equiparables a les dels àmbits terri-
torials propers.» 


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


D’una nova lletra h a l’apartat 3


«h) Garantir la transparència en els criteris que s’apli-
quin i en la gestió de tots els subpunts anteriors.» 


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 73388)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació dels professionals 
del sector sanitari (tram. 302-00182/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


1 bis. Aquest Pla haurà de reconsiderar i consensuar 
amb perspectiva de futur la planificació de necessitats 
de professionals sanitaris, els rols, les competències i 
capacitats acreditades amb l’objectiu de donar millor 
resposta a les necessitats de salut de les persones, te-
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nint en compte aspectes com els canvis demogràfics de 
les professions (feminització i envelliment) i els canvis 
en la tecnologia i el coneixement.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


1 ter. Crear el registre de professionals de la salut i un 
observatori per analitzar, de forma contínua les neces-
sitats de professionals relacionats amb el sector de la 
salut a mitjà i llarg termini i l’evolució dels seus perfils 
competencials, dinàmiques de formació i desenvolu-
pament continu.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


1 quater. Crear el Consell de les Professions Sanitàri-
es com a òrgan permanent de consulta i participació 
entre els professionals sanitaris i l’Administració. En 
el marc d’aquest Consell, s’ha de reactivar el Consell 
de la Professió Mèdica i el Consell de la Professió In-
fermera i s’ha de crear el Consell de la Professió Far-
macèutica.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2. Establir mecanismes per tal que els professionals 
sanitaris participin de forma efectiva en la formulació 
de les polítiques de recursos humans i en la gestió de 
les organitzacions sanitàries que permetent els profes-
sionals sanitaris formar part de l’elaboració d’aquest 
Pla.


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.a) Garantir les condicions laborals i salarials en el 
marc d’un acord pel model contractual aplicable al 
conjunt del sistema sanitari públic, respectant la ne-
gociació col·lectiva de les parts i l’autonomia de gestió 
dels centres.


6 Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.b) Garantir la dotació de professionals que permeti 
pràctiques segures i la seva capacitació i qualificació, 
de forma que quedi garantida la equitat territorial i 
que quedin cobertes les necessitats generades pel tre-
ball interdisciplinari.


7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.d) Fomentar i garantir que la formació continuada 
sigui facilitada (assignant els recursos necessaris), po-
tenciada, desenvolupada i avaluada per les instituci-
ons sanitàries, i es realitzi amb el suport dels col·legis 
professionals, amb la participació de les societats ci-
entífiques i les universitats.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.e) Planificar la formació continuada per tal que esti-
gui vinculada a la carrera professionals i respongui a 
les necessitats de progrés professional i al desenvolu-
pament de competències i a les funcions i tasques dels 
llocs de treball.


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.f) Crear mecanismes de reconeixement de l’exercici 
de la docència i la recerca per part de professionals 
assistencials, vinculant-ho amb la carrera professio-
nal.


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou apartat


3.h) Garantir la continuïtat dels equips d’excel·lència 
d’especialitats quirúrgiques complexes en les quals 
som referents, de manera que quan els titulars o caps 
d’unitat es jubilin se n’asseguri el seu nivell de qualitat 
i servei.
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11 Esmena núm. 11


D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.i) Expandir en el sistema l’aportació de la professió 
infermera, així com la integració del farmacèutic co-
munitari i els professionals de la salut púbica.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 73460)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació dels professionals 
del sector sanitari (tram. 302-00182/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 5


«5. El Parlament de Catalunya constata que les darre-
res retallades que el Govern està duent a terme estan 
afectant a la qualitat assistencial del sistema sanita-
ri català amb un augment de les llistes d’espera i un 
empitjorament de la situació dels professionals sani-
taris.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 6


«6. El Parlament de Catalunya rebutja les noves reta-
llades als centres hospitalaris públics de Catalunya, 
malgrat el Conseller de Salut ho negués en sessió par-
lamentària.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 7


«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a com-
parèixer, en el termini de dos mesos, davant la Comis-
sió de Salut per a informar de les noves retallades que 
està duent a terme.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 8


«8. El Parlament de Catalunya constata l’engany i la 
tergiversació que es fa a TV3 de la situació de la sani-
tat pública i concertada.»


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73464)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació dels professionals 
del sector sanitari (tram. 302-00182/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt


«Continuar treballant en la línia establerta a l’Àmbit 
temàtic 2. Professionals i sistema sanitari dels acords 
establerts al document de bases per al Pacte Nacional 
de la Salut a Catalunya.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt


«Desenvolupar el registre de professionals de la sa-
lut.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt


«Constituir el Consell de les Professions Sanitàries 
com a òrgan permanent de consulta i participació dels 
professionals.»


4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Elaborar, amb l’assessorament del Consell de les 
Professions Sanitàries, un Pla integral de les professi-
ons sanitàries per tot el sector sanitari de Catalunya, 
a curt i mig termini, que tingui en compte els diversos 
nivells assistencials, territorials i de complexitat i es-
pecialitat assistencial, i que estigui planificat i acordat 
amb els professionals sanitaris del sector.»


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Constituir una Comissió de treball, de la que for-
min part representants dels Sindicats amb afiliació 
majoritària dels professionals sanitaris de Catalunya, 
per tal de valorar i endegar les accions i actuacions ne-
cessàries que permetin garantir la participació efectiva 
dels professionals en l’elaboració d’aquest Pla global de 
Recursos Humans del sector.»


6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


De l’enunciat del punt 3 


«3. Aquest Pla integral de les professions sanitàries 
contindrà, entre d’altres, mesures per tal de: 


7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.a


a) Garantir les condicions laborals i salarials mínimes 
que han de tenir els professionals del sector, que hau-
ran de ser. equiparables a les dels àmbits territorials 
propers.


8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.b


b) Garantir la suficiència dels professionals sanitaris i 
la seva capacitació i qualificació, de forma que quedi 
garantida la equitat territorial.


9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.d


d) Fomentar i garantir la formació continuada i la re-
cerca clínica, considerades a tots els efectes com inte-
grants de la tasca encomanada i retribuïda.


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.e


e) Impulsar la formació professional en el contínuum 
educatiu al llarg de la vida professional i aprofundir 
en els rols professionals en el context d’una atenció 
sanitària integral, multiprofessional i interdisciplinar.


11 Esmena núm. 11


De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.f


f) Considerar la recerca clínica com una tasca inte-
grada dins les diverses activitats assistencials que han 
de dur a terme els professionals del sector, dins del 
seus diversos àmbits d’actuació, i garantir l’accés, el 
temps i els recursos econòmics i tècnics per tal de po-
der-la desenvolupar de forma efectiva.


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.g


g) Impulsar el desenvolupament professional continu, 
com el reconeixement públic i exprés a la trajectòria 
professional, en base als coneixements, l’experiència, 
la formació, la docència i la recerca efectuada.»
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13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament 
de Catalunya, en un termini màxim de sis mesos, el 
projecte preliminar d’aquest Pla integral de les pro-
fessions sanitàries, així com també les accions i les 
mesures urgents que ha pres el Govern per tal de ga-
rantir la continuïtat i la qualitat assistencial de tots els 
centres sanitaris de Catalunya.»


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de gestió del 0,7% de 
l’IRPF per a finalitats socials i les perspecti-
ves de futur d’aquest model
Tram. 302-00184/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 72082 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.07.2014


A la Mesa del Parlament


Pere Bosch Cuenca, diputat, J. Lluís Salvadó i Tene-
sa, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el model de gestió del 0,7% de l’IRPF 
per a finalitats socials i les perspectives de futur d’a-
quest model (tram. 300-00190/10).


Moció


El Parlament de Catalunya constata: 


1. Que l’actual sistema de finançament de les entitats 
socials que es canalitza través de la casella destinada 
a finalitats socials de la declaració de renda, consti-
tueix una anomalia que va néixer per compensar els 
acords amb l’Església catòlica però que resulta neces-
sari substituir-lo per un finançament adequat de les 
entitats socials o per fórmules que estimulin efecti-
vament el mecenatge o les aportacions solidàries dels 
ciutadans i les ciutadanes.


2. Que el model actual, en el que el govern de l’Estat 
estableix els criteris de distribució dels recursos en-
tre entitats i comunitats autònomes, atempta contra la 
naturalesa del sistema (fonamentat en la lliure elecció 
dels i les contribuents i les necessitats reals), donat 
que perjudica les zones en les que, com a Catalunya, 
els ciutadans i ciutadanes generen un major nombre 
de recursos a través d’aquesta via i en la que, a més 
a més, les necessitats socials són especialment pu-
nyents, tal i com evidencien les dades sobre taxa de 
risc de pobresa.


3. Que el Govern de l’Estat envaeix les competències 
exclusives en matèria de serveis socials que fixa l’ar-
ticle 166.1 de l’Estatut d’Autonomia i ha incomplert, 
de forma recurrent, diverses sentències del Tribunal 
Suprem sobre les bases reguladores de la concessió 
de subvencions, la darrera de les quals correspon al 
16 de desembre de 2011, en la qual es reafirmava «la 


doctrina ya invocada por la Generalitat [...] en el se-
gundo motivo que analiza el orden constitucional de 
distribución de competencias en materia de asistencia 
social y actividad subvencional respecto a la exclusi-
vidad de la misma en cuanto a la fijación delas bases 
para la distribución y control de las ayudas [...]».


«El Parlament de Catalunya insta, al Govern de la 
Generalitat, a: 


1. Demanar, al govern de l’Estat, que actuï amb trans-
parència i publiqui, després de cada exercici tributari, 
no només la distribució dels recursos per projectes i 
entitats, sinó també la seva desagregació territorial, 
per tal de disposar de dades que permetin contrastar 
l’assignació dels recursos amb les necessitats i el pes 
demogràfic de cada comunitat.


2. Emprendre totes aquelles accions que siguin neces-
sàries per tal de forçar el govern espanyol a complir 
les sentències judicials i a modificar els criteris en 
allò que fa referència a la distribució i el control dels 
recursos derivats del 0,7% de l’IRPF.


3. Reclamar, al Govern de l’Estat, el traspàs efectiu i 
total (incloses les condicions per optar-hi) de tots els 
recursos que els catalans i les catalanes decideixen 
lliurement destinar a finalitats a través de la seva de-
claració de renda, atenent al seu esforç solidari i a les 
necessitats socials del nostre país.


4. A debatre i consensuar, a través d’un treball con-
junt amb les entitats socials, quin ha de ser el model 
alternatiu a la casella del 0,7% de l’IRPF en l’escenari 
d’una Catalunya independent; i a presentar, en el ter-
mini màxim de sis mesos, les conclusions d’aquests 
treballs al Parlament de Catalunya.»


Palau del Parlament, 26 de juny de 2014


Pere Bosch Cuenca J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 73375, 73386, 73457, 73463 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 09.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73375)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de gestió del 0,7% de l’IRPF per 
a finalitats socials i les perspectives de futur d’aquest 
model (tram. 302-00184/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 1 del primer bloc


«El Parlament de Catalunya constata: 


1. Que l’actual sistema de finançament de les entitats 
socials que es canalitza través de la casella destina-
da a finalitats socials de la declaració de renda, ha 
permès la materialització d’importants projectes soci-
als que han contribuït a la millora de la situació de 
les persones més vulnerables de Catalunya per part 
de les entitats socials. Tot i els intents d’actualització 
d’aquesta via de finançament, avui resulta necessari 
substituir-lo per un nou model de finançament adequat 
de les entitats socials així com millorar les fórmules.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació de part del punt 2 del segon bloc


«2. Emprendre totes aquelles accions que siguin ne-
cessàries per tal de fer complir el govern espanyol les 
sentències judicials i a modificar els criteris en allò 
que fa referència a la distribució i el control dels re-
cursos derivats del 0,7% de l’IRPF.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 3 del segon bloc


«3. Reclamar, al Govern de l’Estat, un àmbit de ne-
gociació en el marc de la Conferència Sectorial d’As-
sumptes Socials per tal de consensuar, des del respecte 
de les sentències, un nou model de gestió de l’assigna-
ció tributària del 0,7% de l’IRPF destinat a finalitats 
socials.» 


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista


Supressió de part del punt 4 del segon bloc


«4. A debatre i consensuar, a través d’un treball con-
junt amb les entitats socials, quin ha de ser el model 
alternatiu a la casella del 0,7% de l’IRPF en l’escenari 
d’una Catalunya independent; i a presentar, en el ter-
mini màxim de sis mesos, les conclusions d’aquests 
treballs al Parlament de Catalunya.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 5 al segon bloc. Nova redacció.


«5. Demanar al Govern de l’Estat que en els treballs 
previs a la remissió a les Corts Generals del Projecte 
de Llei de modificació de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, General de Subvencions, es tingui en compte 
la necessitat d’actualitzar la regulació del procés per 
a les entitats del Tercer Sector d’acció social, per tal 
de permetre un control més àgil i menys burocràtic.»


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73386)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
model de gestió del 0,7% de l’IRPF per a finalitats so-
cials i les perspectives de futur d’aquest model (tram. 
302-00184/10).


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


D’un punt 5


5) Aplicar una fiscalitat progressiva i sistema imposi-
tiu més just i equitatiu, per tal de fixar un sòl d’inversió 
social en els propers pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, incrementant en 2 legislatures la inversió 
social fins a la mitjana europea.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 73457)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model de gestió del 0,7% de l’IRPF 
per a finalitats socials i les perspectives de futur d’a-
quest model (tram. 302-00184/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


D’addició al punt 1


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


1. Demanar, al govern de l’Estat, que actuï amb trans-
parència i publiqui, després de cada exercici tributari, 
no només la distribució dels recursos per projectes i 
entitats, sinó també la seva desagregació territorial, 
per tal de disposar de dades que permetin contrastar 
l’assignació dels recursos amb les necessitats i el pes 
demogràfic de cada comunitat autònoma, de cada 
província i de cada municipi.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


D’addició d’un nou punt


1.bis. Actuar amb transparència i publicar, després 
de cada exercici tributari, la distribució dels recursos 
per projectes i entitats, així com la seva desagregació 
territorial, per tal de disposar de dades que permetin 
contrastar l’assignació dels recursos amb les necessi-
tats i el pes demogràfic de cada província i de cada 
municipi català.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


D’addició al punt 2


2. Emprendre totes aquelles accions que siguin ne-
cessàries per tal de forçar el govern espanyol i el go-
vern català a complir totes les sentències judicials i 
a modificar els criteris en allò que fa referència a la 


distribució i el control dels recursos derivats del 0,7% 
de l’IRPF.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat, del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73463)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el model de gestió del 0,7% 
de l’IRPF per a finalitats socials i les perspectives de 
futur d’aquest model (tram. 302-00184/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 1 de l’apartat «El Parlament de Catalunya 
constata»


«1. Que l’actual sistema de finançament de les entitats 
socials que es canalitza través de la casella destinada 
a finalitats socials de la declaració de renda, consti-
tueix una anomalia que va néixer per compensar els 
acords amb l’Església catòlica i resulta necessari subs-
tituir-lo per un finançament adequat de les entitats 
socials o per fórmules que estimulin efectivament el 
mecenatge o les aportacions solidàries dels ciutadans 
i les ciutadanes.»


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 2 de l’apartat «El Parlament de Catalunya 
constata»


«2. Que el model actual, en el que el govern de l’Estat 
estableix els criteris de distribució dels recursos en-
tre entitats i comunitats autònomes, atempta contra la 
naturalesa del sistema (fonamentat en la lliure elecció 
dels i les contribuents i les necessitats reals), donat 
que perjudica les zones en les que, com a Catalunya, 
els ciutadans i ciutadanes generen un major nombre 
de recursos a través d’aquesta via i en la que, a més 
a més, les necessitats socials són especialment pu-
nyents, tal i com evidencien les dades sobre taxa de 
risc de pobresa.»
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3 de l’apartat «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a:» 


3. Reclamar, al Govern de l’Estat, el traspàs efectiu i 
total (incloses les condicions per optar-hi) de tots els 
recursos que els catalans i les catalanes decideixen 
lliurement destinar a finalitats a través de la seva de-
claració de renda, atenent al seu esforç solidari i a les 
necessitats socials del nostre país.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4 de l’apartat «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a:» 


4. A debatre i consensuar, a través d’un treball con-
junt amb les entitats socials, quin ha de ser el model 
alternatiu a la casella del 0,7% de l’IRPF en l’escenari 
d’una Catalunya independent; i a presentar, en el ter-
mini màxim de dotze mesos, les conclusions d’aquests 
treballs al Parlament de Catalunya.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Mixt (reg. 73502)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1
Mesures impedir que els distribuïdors obliguin als pro-
ductors a vendre el producte per sota de preu de cost


Compel·lir i obligar que la Direcció General d’Indús-
tries i Qualitat Agroalimentària faci complir la legis-
lació vigent i sancioni a qualsevol actor de la cadena 
agroalimentària que dugui a terme males praxis, que 
inclouen el frau en els productes comercialitzats i la 
imposició especulativa de preus per sota de cost i que 
generen un control oligopòlic que lamina els mercats 
locals i els circuits de proximitat. Així mateix, i abans 
no acabi aquesta legislatura, el Parlament insta el Go-
vern a elaborar una normativa relativa a contractes 
obligatoris entre producció i distribució que protegei-
xi els productors vers els abusos dels distribuïdors, a 
fi i efecte de garantir preus justos al camp i a la ciutat, 
als productors i als consumidors. Crear, en el marc 
de l’Observatori Agroalimentari de Preus, un banc de 
dades que permeti analitzar l’estructura i els factors 
relacionats amb la formació de preus dels productes 
alimentaris, per avançar cap a un canvi democratit-
zant de model en la producció, distribució i consum 
agroalimentari.


Proposta de resolució núm. 2
Mesures a favor de l’agricultura i la ramaderia eco-
lògica


Garantir que el Departament d’Agricultura, ramade-
ria, pesca, alimentació i medi natural doni suport al 
Programa de foment de la Producció Agroalimentària 
Ecològica (PAE) a Catalunya; destinar amb caràcter 
absolutament prioritari els ajuts agroambientals pre-
vistos per a l’agricultura i la ramaderia ecològica als 
agricultors professionals, perquè són els que prota-
gonitzen l’activitat agrària i els legítims beneficiaris 
dels ajuts; desenvolupar la normativa necessària que 
garanteixi la producció de blat de moro ecològic a 
Catalunya, perquè garantir-ne la producció que ne-
cessita la indústria del pinso ecològic català; prohibir 
l’ús de productes no ecològics als menjadors de les 
escoles del servei públic d’educació; instar el Govern 
que negociï amb l’Estat espanyol perquè defensi a les 
institucions europees que l’etiquetatge dels aliments 


inclogui el dret dels consumidors a conèixer-ne l’ori-
gen i la traçabilitat; i establir una certificació per els 
productes agrícoles produïts mitjançant l’ús de pesti-
cides, de manera que els diners derivats de la recapta-
ció d’aquesta certificació es destinin a la promoció de 
la producció ecològica.


Proposta de resolució núm. 3
Creació d’un banc de terres


Adoptar les mesures necessàries per crear un banc 
de terres agrícoles i silvícoles, on hi participi l’admi-
nistració pública, el teixit local i els sindicats agraris, 
amb l’objectiu, primer, de facilitar de manera priori-
tària l’accés a la terra als joves que s’incorporen al 
món agrari, però també per combatre l’especulació 
que s’ha abatut sobre la terra agrícola com a valor 
refugi; establir els mecanismes necessaris per asse-
gurar que els arrendataris de terres agrícoles siguin 
els únics legitimats per inscriure-les i, per tant, els 
únics beneficiaris de les subvencions i ajuts als quals 
tinguin dret, tot evitant que el frau de la PAC benefi-
ciï fonamentalment l’agronegoci, les grans empreses 
i els falsos propietaris abstencionistes; potenciar i 
promoure experiències associatives que treballen per 
facilitar l’accés a la terra als pagesos com és el cas de 
l’entitat «Terra Franca».


Proposta de resolució núm. 4
Democratitzar l’accés al crèdit per a la pagesia


Assegurar i garantir que la banca pública de Catalu-
nya, prevista a la Resolució 324/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la transformació de l’Institut Cata-
là de Finances, garanteixi línies de crèdits al sector 
agrícola per assegurar l’activitat agrària i augmen-
tar-ne la viabilitat. Així mateix, eradicar la morositat 
i escurçar els terminis de pagament de les adminis-
tracions pel que fa sobretot a l’abonament dels ajuts, 
indemnitzacions i expropiacions pendents a pagesos 
professionals o a les seves explotacions.


Proposta de resolució núm. 5
Prohibició dels transgènics i rebuig de l’ACTI


Prohibir el cultiu de panís modificat genèticament a 
Catalunya a partir de l’any 2015. La ILP sobre cultius 
transgènics de «Som lo que sembrem» del 2008-2009 
i el recent multireferèndum han mostrat la voluntat 
contrària de la societat catalana vers aquesta tecno-
logia en aplicació del principi de cautela i prudèn-
cia. Diversos estudis alerten dels riscos ambientals i 
sobre la salut que comporta, els informes de l’IRTA 
en descarten la superioritat productiva i les plantaci-
ons de transgèniques fan impossible la coexistència 
amb els cultius ecològics. Per això, s’insta el govern 
a prohibir-ne el cultiu a partir del 2015, com ja han 
legislat la majoria de països europeus. Així mateix, 
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s’insti el govern a denunciar i rebutjar l’Acord Trans-
atlàntic sobre Comerç i Inversió (ACTI) entre la UE i 
els EUA, perquè tindrà un greu impacte sobre l’agri-
cultura europea. La principal novetat del projecte  
és l’eliminació de les barreres no aranzelàries, és a 
dir, l’eliminació de les normes sanitàries, socials i 
ecològiques vigents als països europeus, de manera 
que l’aprovació de l’ACTI permetrà que es comercia-
litzi a Europa vedella criada amb hormones de crei-
xement, productes modificats genèticament o pollas-
tres desinfectats amb clor.


Proposta de resolució núm. 6
Autoorganització i treball en xarxa al món rural


Articular les mesures de suport i econòmiques que 
contribueixen a impulsar la creació d’organitzacions 
i associacions de productors i a fomentar el treball en 
xarxa i col·laboratiu entre els pagesos de manera que 
puguin arribar a controlar i incidir en totes les bau-
les de la cadena de producció, distribució i venda dels 
productes agrícoles impulsant la comercialització 
mitjançant les agrobotigues, mercats locals i circuits 
de proximitat, com les cooperatives de consum.


Proposta de resolució núm. 7
Apostar per la gestió forestal i recuperar la cultura del 
bosc


Aprovar un pla estratègic de gestió silvícola integral 
de la superfície forestal del país perquè és un sector 
estratègic clau en matèria d’autoocupació, desenvolu-
pament rural i de generació de recursos, i perquè és el 
millor antídot contra els incendis catastròfics. Aquest 
pla ha d’incloure un augment de la inversió per hec-
tàrea forestal gestionada; garantir la cobertura total 
de la demanda interna de fusta amb productes locals; 
una aposta ferma i decidida per la biomassa autòctona 
per a usos tèrmics com a energia renovable, barata i 
neta; i la redacció dels plans de producció forestal.


Proposta de resolució núm. 8
Regular l’intrusisme en el sector agrari i protegir les 
produccions artesanals


Adoptar les mesures legislatives pertinents perquè les 
activitats relacionades amb el turisme rural, l’artesa-
nia o la restauració només es puguin dur a terme com 
a complement de l’activitat agrària principal, com 
passa a França, de manera que aquelles activitats no 
es puguin desenvolupar com a principals i úniques, 
i, per tant, deslligades de qualsevol activitat agrícola. 
Derogar la legislació que imposa les mateixes exi-


gències tècniques d’inversió als petits productors de 
productes artesanals que a les grans indústries amb 
l’objectiu de disminuir les inversions inicials i les 
despeses de manteniment; establir aquells mecanis-
mes per consolidar i promocionar aquells negocis; i 
promoure els productes agroalimentaris catalans amb 
distintius d’origen i qualitat.


Proposta de resolució núm. 9
La investigació pública en matèria agrícola al servei 
dels pagesos i no de les grans empreses 


Assegurar i garantir que l’institut d’investigació públi-
ca irta deixi de prestar majoritàriament els seus ser-
veis a les grans empreses agroalimentàries, les quals 
paguen les investigacions exclusivament per satisfer 
els seus interessos contraposats als dels pagesos. Ga-
rantir que l’IRTA assessora prioritàriament els pro-
fessionals agrícoles i adoptar les mesures adequades 
per avançar cap a una producció de coneixement no 
elitista, basada en la cooperació i la recerca participa-
tiva de pagès i acadèmic. Assegurar que la Universi-
tat es posa al servei dels reptes de transició de model 
agrícola orientat vers la sobirania alimentària i que 
les escoles superiors d’agricultura incorporen com a 
eix central de la formació la producció agroecològica, 
que ara hi és marginal.


Proposta de resolució núm. 10
Per la sobirania alimentària dels pobles


D’acord amb el moviment internacional camperol que 
representa la Via Campesina i de les entitats organis-
mes internacionals compromeses amb l’eradicació de 
la fam, el Parlament de Catalunya insta el govern a 
posicionar-se a favor de la sobirania alimentària, en-
tesa com el dret dels pobles a definir les seves pròpies 
polítiques i estratègies sostenibles de producció, dis-
tribució i consum d’aliments que garanteixen el dret a 
l’alimentació per a tota la població, amb base a la pe-
tita i mitjana producció, respectant les seves pròpies 
cultures i la diversitat de les formes pageses i pesque-
res de producció agropecuària, de comercialització i 
de gestió dels espais rurals, en els quals la dona de-
senvolupa un paper fonamental. La sobirania alimen-
tària és la via per eradicar la fam i la malnutrició i 
garantir la seguretat alimentària duradora i sostenible 
per a tots els pobles del món.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 73515)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig 
i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1
Compliment dels acords de la resolució 671/VIII del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment dels següents acords de 
la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre el món agrari: 


a) Epígraf setè de la Lletra a, Punt 1, Apartat II (pre-
sentar al Parlament un projecte de llei d’espais agra-
ris).


b) Lletres a, d, f i g del Punt 3, Apartat II (sobre el Pro-
grama de desenvolupament rural (PDR) 2014-2020: 
aplicació, millora i futur període de programació).


c) Lletres b i c del Punt 6, Apartat II (mesures per 
avançar cap a una igualtat real de gènere en el món 
rural).


d) Lletres d i j del Punt 2, Apartat V (promoció dels 
productes autòctons i de qualitat i l’equitat en el co-
merç dels productes agroalimentaris).


e) Lletres a i c del Punt 4, Apartat V (impulsar la ven-
da directa als consumidors i facilitar els ajuts Euro-
peus als grups de productors).


f) Lletra b del Punt 1, Apartat VI (Pla de formació 
dels professionals agraris).


g) Lletra d del Punt 2, Apartat VI (Recerca de mèto-
des fitosanitaris alternatius).


h) Lletra a de l’Apartat VII (simplificació administra-
tiva del Departament competent en matèria d’agricul-
tura i ramaderia).


Proposta de resolució núm. 2
Política Agrària Comuna (PAC)


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


1. Impulsar una Política Agrària Comuna forta, eficaç 
i simplificada en favor de la pagesia professional i que 
reforci els ajuts directes del primer pilar.


2. La modificació immediata del model d’aplicació 
dels mecanismes facultatius de la reforma de la PAC, 
per adequar-los equitativament a l’agricultura i rama-
deria catalanes i eliminar els efectes de l’exclusió de 
les persones que no han disposat de drets de paga-
ment únic.


3. Proposar, a la propera reunió de la Conferència 
Sectorial d’Agricultura, que el 5% del sobre nacional 
de la PAC es destini a les zones de muntanya.


4. Prioritzar, sense desatendre les estratègies i obliga-
cions establertes a la normativa de la Unió Europea de 
desenvolupament rural, de cara a la programació del 
Programa de Desenvolupament Rural (PDR) pel pe-
ríode 2014-2020, la incorporació de joves, la moder-
nització d’explotacions, les indemnitzacions com-
pensatòries amb limitacions naturals, les mesures 
agroambientals i l’agricultura i ramaderia ecològiques.


5. Garantir el finançament del nou PDR durant tot 
el període 2014-2020 i sol·licitar que els fons que no 
s’utilitzen en una Comunitat Autònoma puguin ser 
utilitzats en d’altres.


6. Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient (MAGRAMA) que reclami la imposi-
ció de sancions per part de la Unió Europea a França 
per les destrosses a la fruita d’agricultors catalans al 
seu pas per Perpinyà i que adopti mesures urgents per 
garantir la lliure circulació efectiva de mercaderies 
entre els països membres, això com a reclamar que 
la Unió Europea estableixi mecanismes de control i 
estabilitat de preus per tal d’evitar que els productors 
hagin de vendre per sota del preu de producció.


Proposta de resolució núm. 3
Mesures fiscals pels agricultors i ramaders


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


1. Estudiar la deducció autonòmica al tram de l’IRPF 
relacionada amb les mesures d’agroambient.


2. Sol·licitar al Govern de l’Estat l’aprovació de l’IVA 
reduït per a béns i serveis utilitzats en la producció 
agrícola.


3. Eliminar el cànon de l’aigua per a les explotacions 
ramaderes.


Proposta de resolució núm. 4
Relacions del sector amb l’Administració Pública


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


1. Seguir impulsant mesures de simplificació admi-
nistrativa i reducció de la burocràcia, com la fines-
treta única.
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2. Facilitar l’accés al crèdit del sector agrari a través 
de l’Institut Català de Finances.


3. Presentar un calendari de pagament dels ajuts, prio-
ritzant el petit agricultor professional pel cobrament 
dels deutes pendents.


4. Aturar la reducció del pressupost del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natu-
ral per poder fer front a les necessitats del sector.


5. Instar i establir amb el Govern de l’Estat un calen-
dari de pagament de les expropiacions de terres per a 
la construcció de carreteres i altres infraestructures.


6. Aturar el tancament d’oficines del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natu-
ral arreu del territori i planificar-ne la distribució pel 
futur.


7. Impulsar mesures eficaces per evitar els efectes 
adversos de les pedregades i altres imprevistos me-
teorològics, mitjançant facilitats per a la contractació 
d’assegurances agràries i la instal·lació de xarxes an-
tipedra.


8. Realitzar estudis d’impacte agrari al conjunt de 
carreteres catalanes, facilitant el trànsit de vehicles 
especials agraris amb permisos de trànsit o vials de 
serveis a la xarxa.


Proposta de resolució núm. 5
Cooperativisme Agrari Català


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


1. Destinar els recursos necessaris per desenvolupar 
el Pla Marc de Cooperatives.


2. Obrir una convocatòria anual d’ajuts per tal d’im-
pulsar el Pla de Concentració, Intercooperació i Mo-
dernització de Cooperatives agràries (PCIM).


3. Defensar la viabilitat de les seccions de crèdit de 
les cooperatives agràries.


4. Impulsar ajuts per a la millora dels processos de 
transformació i comercialització, la formació dels 
professionals i la internacionalització de les coopera-
tives agràries.


Proposta de resolució núm. 6
Millora de la cadena alimentària i la comercialització


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


1. Impulsar el Pla Estratègic Nacional de Suport a 
l’Agricultura i l’Alimentació (PENSAA) per millorar 
la competitivitat del sector agroalimentari.


2. Avaluar el funcionament i possibles millores del 
Codi de bones pràctiques comercials al llarg de la 


cadena alimentària a Catalunya (CBPC) i la Llei 
12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el fun-
cionament de la cadena alimentària.


3. Potenciar l’Observatori Agroalimentari de Preus.


4. Defensar davant del Ministeri d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient i la Unió Europea que l’eti-
quetatge inclogui l’origen dels aliments.


5. Promocionar els productes locals i de proximitat, 
així com la diferenciació a través dels certificats de 
qualitat (indicació geogràfica protegida i denomina-
ció d’origen protegida).


6. Legislar, en l’àmbit de Catalunya, les organitza-
cions interprofessionals, els contractes tipus, les agru-
pacions de productors i l’actualització de les regula-
cions de les llotges.


7. Dotar de facilitats normatives, econòmiques i ad-
ministratives pels petits productors que vulguin fer 
elaboració i comercialització pròpia.


Proposta de resolució núm. 7
Gestió dels purins


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


1. Presentar una proposta, a curt i llarg termini, per a 
la correcta gestió dels purins de les granges de Cata-
lunya per evitar problemes econòmics i de contami-
nació, així com estudiar la viabilitat de destinar part 
dels fons del PDR pel seu tractament.


2. Presentar, juntament amb el Govern de l’Estat, una 
proposta de col·laboració financera amb les diferents 
plantes de purins del territori que garanteixi la seva 
viabilitat i continuïtat per tal d’evitar el col·lapse de 
purins i nitrats temporalment.


3. Estudiar la possibilitat de recuperar el Consorci de 
Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (Ges-
fer), entre diferents Departaments, per tal de concre-
tar la accions a emprendre pel tractament de purins i 
fertilitzants.


4. Continuar treballant per aconseguir l’aixecament 
total de les restriccions a les exportacions de porcí a 
Rússia i establir les relacions bilaterals amb el Go-
vern Rus, amb coordinació amb els Governs de l’Es-
tat i de la UE.


Proposta de resolució núm. 8
Mesures per evitar els robatoris al camp


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


1. Augmentar la vigilància del Mossos d’Esquadra 
arreu de les zones agràries i rurals i agilitzar les tra-
mitacions de les denúncies.
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2. Defensar una reforma del Codi Penal per endurir 
les penes en els casos de delinqüents reincidents.


3. Establir un sistema de traçabilitat de tots els pro-
ductes agropecuaris que hi ha als mercats.


4. Establir un registre obligatori de compres de pro-
ductes agropecuaris per evitar la venda de productes 
robats.


Proposta de resolució núm. 9
Infraestructures i energies renovables al món rural


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


1. Fixar les previsions de la legislatura en la planifica-
ció de regadius i xarxa de camins.


2. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC) arreu del terri-
tori per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat.


3. Impulsar bonificacions en el consum d’energia 
elèctrica a les explotacions agràries.


4. Fomentar la instal·lació d’energies renovables a les 
explotacions agràries.


5. Destinar recursos i impulsar el Pla General de Po-
lítica Forestal de Catalunya per tal de millorar l’apro-
fitament forestal.


Proposta de resolució núm. 10
Gestió de la fauna salvatge i gestió d’espais cinegètics


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


1. Impulsar la gestió eficient i correcta de la fauna 
salvatge, amb l’establiment de criteris i directrius a 
seguir pels titulars dels espais cinegètics, amb la co-
ordinació de les funcions dels Serveis Territorials i 
dels agents rurals per fer un control cinegètic efectiu 
de les poblacions, així com amb l’establiment de me-
canismes de garantia de la percepció de les correspo-
nents indemnitzacions pels danys que es produeixin 
a les explotacions agràries, ja siguin causats per les 
espècies d’aprofitament cinegètic o per les protegides.


2. Avaluar i presentar una proposta de millora del 
funcionament dels acompanyaments a les reserves 
nacionals de caça.


3. Impulsar i aprovar un Projecte de Llei de Caça de 
Catalunya.


4. Donar compliment als acords i resolucions per 
tal de concretar el desplegament de carrera del Cos 
d’Agents Rurals i la convocatòria de les places C1.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida  
i Alternativa (reg. 73528 i 73541)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen 
els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent 
al Debat general sobre el món agrari (tram. 255-
00004/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1
Defensa de la sobirania alimentària


El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar 
l’acord necessari per crear una comissió d’estudi so-
bre els cultius tradicionals i Organismes Modificats 
Genèticament (transgènics) iniciant un debat social 
ampli que permeti al Parlament de Catalunya en-
frontar amb serenor i escoltant a totes les parts im-
plicades, i tenint especialment en compte la Resolu-
ció 172/VII que instava al Govern de la Generalitat a 
regular la coexistència de les produccions transgèni-
ques amb la resta de produccions, especialment amb 
les d’origen i qualitat diferenciades, la ILP impulsada 
per la societat civil entre els anys 2008 i 2009 en la 
que s’instava al Govern a declarar Catalunya com a 
Zona Lliure de Transgènics i els recents resultats del 
Multireferèndum celebrat el 25 de maig de 2014, on 
un 90% dels participants votava inequívocament a fa-
vor d’una Catalunya lliure de transgènics.


Proposta de resolució núm. 2
Protecció del sòl agrícola i l’accés a la terra


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1. Presentar, en el proper període de sessions, el pro-
jecte de Llei de Protecció del Sòl Agrari, incorporant 
en el títol i els seus continguts l’Accés a la Terra, per 
tal que pugui ser debatut al Parlament amb la màxima 
celeritat possible.


2. Mentre aquesta llei no estigui aprovada incorporar 
unes mesures mínimes mitjançant les quals no es pu-
guin seguir anorreant les millors terres agràries del 
país, en la línia de disposicions existents en d’altres 
països, com ara França. Entre aquestes mesures cal-
dria:


a. En figures de planejament, classificar sempre com a 
sòl no urbanitzable els terrenys agrícoles en els quals 


existeixen regadius tradicionals i/o hagin estat objec-
te de concentració parcel·lària i/o de transformació 
recent en regadiu, o bé que estiguin inclosos en de-
nominacions d’origen (qualificades o no), indicacions 
geogràfiques protegides o figures assimilables, o bé 
que juguin un paper clau com a connectors ecològics 
i paisatgístics.


b. Iniciar els treballs per crear un Fons Públic de Ter-
res, Banc de Terres (o figura anàloga) com s’ha plan-
tejat, per exemple, en la Llei Gallega 7/2007 d’espais 
agraris, i a l’empara de la Llei 18/2001, de 31 de de-
sembre, d’orientació agrària, en el sentit de dotar de 
transparència el mercat de la terra, evitar els movi-
ments especulatius de concentració i facilitar l’entra-
da en el mercat de les terres de conreus on ha cessat 
l’activitat agrària.


c. Iniciar durant el proper exercici les modificacions 
legislatives en el Codi Civil de Catalunya, en el De-
cret 244/1995 d’1 d’agost de 1995 que regula la Junta 
Distribuïdora d’Herències i les actuacions adminis-
tratives de la successió per tal que les finques rurals, 
agrícoles i/o forestals abintestades passin a un Fons 
Públic de Terres i es puguin fer Acords amb entitats 
de custodia del territori i del tercer sector ambienta-
lista, que avui queden excloses.


3. Assegurar la protecció i la continuïtat del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, contribuint a la seva via-
bilitat econòmica i impulsar mesures que fomentin la 
col·laboració entre el Parc Agrari i l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona (ESAB), ubicada al cam-
pus UPC de Castelldefels, com a instrument de poten-
ciació d’ambdues realitats. El suport al Parc Agrari i a 
la ESAB pot contribuir de forma positiva a la investi-
gació, a la promoció econòmica de la zona, a la crea-
ció d’ocupació, a la seguretat alimentària i al foment 
del consum de productes de proximitat.


4. Incrementar la presència de patrulles del Cos de 
Mossos d’Esquadra, dotades de mitjans suficients, a 
les zones rurals, per tal d’evitar al màxim els robato-
ris en zones agrícoles.


Proposta de resolució núm. 3
Racionalització de la política de regadius


El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar 
l’acord necessari per crear una comissió d’estudi que 
reflexioni sobre el model actual i el futur dels rega-
dius a Catalunya. És de vital importància fer una re-
flexió conjunta de país entorn els regadius, es tracta 
d’una qüestió de país que sobrepassa les funcions del 
Govern de la Generalitat i que interpel·la directament 
a la responsabilitat de tota la societat civil, sindicats, 
comunitats de regants, entitats socials i als diferents 
grups parlamentaris que composen la cambra.
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Proposta de resolució núm. 4
Compra pública de proximitat i el foment dels circuits 
curts


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


Elaborar en el termini d’un any el Pla de Contractació 
Pública Alimentària de Proximitat a Catalunya que 
contempli en línia de la Proposta de resolució, impul-
sada per la campanya de l’entitat Justícia Global Ali-
mentària i ICV-EUiA: l’adquisició de productes agro-
alimentaris de proximitat per part de l’Administració 
de la Generalitat i de les entitats del sector públic; in-
cloure en els expedients de contractació pública crite-
ris de valoració de les ofertes contractuals basats en la 
qualitat; les característiques mediambientals i els cos-
tos del cicle de vida dels productes, així com també 
condicions especials d’execució dels contractes, amb 
la finalitat d’afavorir l’adquisició d’aliments de pro-
ximitat; incorporar en els referits expedients de con-
tractació, com a criteris de valoració de la qualitat, els 
aliments de temporada, la frescor i el temps entre la 
recol·lecció, sacrifici o elaboració i consum, així com 
les Denominacions d’Origen Protegides (DOP), les 
Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), les mar-
ques oficials de qualitat (entre aquestes, la Marca Q)  
i d’altres possibles identificacions; incorporar en  
el referits expedients de contractació, com a criteris 
de valoració de les característiques mediambientals  
i de costos del cicle de vida, la Producció Agrària 
Ecològica (PAE), la Producció Integrada (PI) i la 
Venda de Proximitat.


Propostes, totes elles, que fomentaran l’impuls als 
mercats locals, la dinamització territorial i el suport 
al teixit empresarial de petita escala que segueix sent 
la base nuclear de la nostra economia i per tant la 
crea ció d’ocupació. Cal donar un pas més per tal de 
poder fer efectius aquests criteris aprovats i introduir- 
los en la contractació publica.


Proposta de resolució núm. 5
Foment de l’agricultura i ramaderia ecològica


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1. Instar el Govern a rebutjar la proposta de reforma 
de l’actual sistema de producció ecològica a la Unió 
Europea que ha presentat la Comissió Europea (COM 
(2014) 180 final) el passat 24 de març de 2014 i que 
deroga el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell 
de 28 de juny de 2007 sobre producció i etiquetatge 
dels productes ecològics i pel que es deroga el Re-
glament (CE) núm. 2092/91, perquè no té en compte 
la realitat de les produccions agràries mediterrànies 
i no tracta equitativament els diferents operadors del 
sector. Fets que suposen un fre a l’activitat de la page-
sia catalana cap a una producció més ecològica i que 
fins i tot poden representar una expulsió de tipologies 


d’explotacions actuals del sistema europeu de produc-
ció ecològica.


2. Donar suport al Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica, CCPAE, com a organisme públic 
certificador i autoritat de control i auditoria de Ca-
talunya de la producció agrària ecològica, garantint 
amb tots els mitjans necessaris la seva continuïtat i el 
seu bon funcionament.


3. Establir una línia de subvencions oberta a tots els 
operadors que cobreixi una part de les despeses de 
certificació equitativament.


Proposta de resolució núm. 6
Foment de la gestió forestal sostenible i la valorització 
dels productes forestals


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1. Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i de-
rivats gradual que inclogui des de la fusta de quali-
tat per productes artístics, mobles, construcció d’alt 
valor afegit; un altre graó de menys exigència però 
amb possibilitats d’arribar a sectors més extensos; un 
altre segment inferior de contraxapats, aglomerats i 
retalls per parquets i revestiments i en darrer lloc la 
biomassa.


2. Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de 
sotabosc (branques, fulles, bardisses i altres elements) 
com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un 
model ramader més sostenible.


3. Transferir les funcions, el personal i els recursos 
del Centre de la Propietat Forestal a la Direcció Ge-
neral de Medi Natural per millorar en la simplificació 
administrativa, cercant els mecanismes que garan-
teixin la participació de tot el sector: propietaris, ens 
locals, grups de defensa natura i centres de recerca.


4. Limitar la utilització de la biomassa forestal, a la 
producció de calor, atenent criteris d’eficiència energè-
tica i en conseqüència, només instal·lar calderes on es 
pugui garantir un subministrament local i sostenible 
de biomassa al llarg del temps, considerant en la im-
plantació de les instal·lacions l’energia consumida per 
a la seva obtenció i el conseqüent CO2 emès al llarg 
de tota la cadena des de la seva obtenció fins al seu 
consum final.


Proposta de resolució núm. 7
Nou model de gestió de les dejeccions ramaderes


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1. Exigir al Ministeri d’Indústria una moratòria, de 
mínim dos anys, en la retirada de les primes de coge-
neració per poder dur a terme les demandes d’ADAP 
(Associació pel Desimpacte Ambiental dels Purins) 
que inclouen la conversió a sistema de producció de 
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combustible a base del metà produït pels purins i li-
mitar el consum de gas natural en proporció al metà 
produït per tal de reduir la dependència energètica als 
mínims possibles, també promovent així un camí cap 
a la sobirania energètica tot reduint l’emissió de gasos 
amb efecte hivernacle.


2. Denegar qualsevol sol·licitud que impliqui ampliar 
la cabana porcina aplicant el principi de precaució 
per possible incompliment de la Directiva de Nitrats 
91/676/CEE a conseqüència de l’aturament sobtat de 
les plantes de cogeneració.


3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preo-
cupació per l’impacte negatiu de l’actual model d’ex-
plotació intensiu i de grans explotacions ramaderes i 
insta al Govern de la Generalitat a buscar solucions a 
mitjà i llarg termini amb tots els actors implicats per 
avançar en un canvi profund del model que passi pel 
foment de la ramaderia extensiva i de la producció 
ecològica de qualitat, i per un pla gradual de reducció i  
redistribució de la cabana porcina, especialment la 
dedicada exclusivament a l’engreix, així com la mi-
llora de les pràctiques alimentàries amb la finalitat de 
reduir els residus generats pel sector i l’evident impac-
te en les emissions i la contaminació dels aqüífers i de 
l’entorn.


4. Realitzar un estudi en el termini de sis mesos del 
sector ramader però especialment el porcí per una 
canvi de model productiu del sector càrnic que per-
meti obrir pas al mercat als petits productors modi-
ficant les normes establertes que limiten la capacitat 
del productor artesà, la seva comercialització i ober-
tura al mercat en general.


Proposta de resolució núm. 8
Valoració de les funcions socioambientals de l’activi
tat agropecuària i forestal


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1. Avançar en les mesures socioeconòmiques perti-
nents per tal que altres sectors usuaris del bosc, dels 
espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, es co-
responsabilitzin financerament en el manteniment de 
l’espai i la millora de les condicions de vida dels qui 
en tenen la cura i custòdia.


2. Incloure en la Llei de Mesures Fiscals i Finance-
res del 2015 o mitjançant altres instruments, mesures 
fiscals i econòmiques per promoure els acords de cus-
todia del territori a totes les associacions del tercer 
sector, amb finques agropecuàries i forestals.


3. Establir una deducció autonòmica a l’IRPF rela-
cionada amb les mesures agroambientals i de canvi 
climàtic, d’agricultura ecològica, de benestar animal  
en ramaderia ecològica, d’inversions no productives en  
xarxa natura 2000 i zones de muntanya, de compen-
sació de les zones amb limitacions naturals i altres 


limitacions específiques, també per a les indemnitza-
cions per limitacions a l’activitat agrícola i ramadera 
en Xarxa natura 2000. Deducció que només cobrirà 
la part no compensada dels costos addicionals i les 
pèrdues d’ingressos que no quedin coberts per les aju-
des de la PAC per tal d’evitar el doble finançament.


Proposta de resolució núm. 9
Canvi de rumb en la gestió pesquera catalana


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1. Garantir que en el procés de participació sobre el 
repartiment i distribució a Catalunya de la quantitat 
regionalitzada del Fons Europeu Marítim i Pesquer 
2014-2020 es prioritzi el finançament de les mesures 
aprovades durant el debat monogràfic parlamentari.


2. Establir mesures de vigilància i control per tal d’as-
segurar el compliment de la normativa existent en 
l’àmbit pesquer i concretament la referida a les arts de 
pesca, a la potència dels motors i a les incursions en 
àrees protegides, etc.


3. Iniciar un procés d’informació pública per arribar 
a un acord social amb les parts implicades que im-
pedeixi les noves prospeccions d’hidrocarburs a les 
costes catalanes.


4. Establir un marc de gestió català de la pesca gene-
ralitzant el model que s’ha aplicat al Sonso i la gam-
ba blanca, aprovant durant la legislatura un calendari 
d’elaboració i posada en marxa dels Plans de gestió 
pesquera, per zones o per pesqueries o ambdós, com 
element imprescindible per fer una gestió sostenible 
ecològicament i econòmica i què garanteixi el futur 
del sector.


5. Elaborar un Informe Anual de l’estat de les pes-
queries de Catalunya per tal de conèixer amb criteris 
científics com estan els estocs i poder aplicar els in-
dicadors als plans de gestió, a l’establiment de vedes, 
disminució/eliminació del descarts, etc. per aconse-
guir un bon estat ecològic el 2020 (RMS, rendiment 
màxim sostenible)


6. Establir una línia d’ajuts directes del Fons Europeu 
Marítim i Pesquer 2014-2020 per a pagar els mariners 
forçosament aturats durant els períodes de veda i que 
no hagin d’utilitzar l’atur al mateix temps que s’im-
plementen fórmules de diversificació de l’activitat o 
formació durant aquests períodes.


7. Fomentar la pesca artesanal costanera a Catalunya 
coneguda també com arts menors o sigui la que no 
utilitza l’arrossegament, atès que és més selectiva i té 
més baix impacte sobre el medi, al mateix temps ela-
borar un pla de transició per anar reduint i reconver-
tint progressivament la pesca de l’arrossegament que 
hauria d’estar acabat l’any 2023.
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8. Ampliar les Reserves Marines fins arribar el 2020 
al 10% de la superfície marina tal i com requereix el 
Conveni de les Nacions Unides sobre diversitat Biolò-
gica 2020 i dotar els recursos públics que garanteixin 
el manteniment i l’efectiva protecció.


9. Promoure mesures efectives per garantir la traçabi-
litat i l’etiquetatge de comercialització de cara al con-
sumidor promovent un Codi de bones pràctiques amb 
Mercabarna atès que distribueix el 95% del peix que 
es comercialitza per tal què faci un etiquetatge co-
mercial que garanteixi la informació al consumidor.


10. Prioritzar les instal·lacions d’aqüicultura de baix 
impacte ambiental i aprovar durant aquesta legislatu-
ra el procediment administratiu per tal de decidir i 
autoritzar les instal·lacions d’Aqüicultura, què per una 
part simplifiqui els complicats tràmits administratius 
actuals i per altra permeti participar en el procés a 
totes les parts afectades, ajuntament, pescadors de la 
zona, confraries i grups ecologistes ateses les conse-
qüències sistèmiques que se’n deriven d’aquest tipus 
d’instal·lacions


Proposta de resolució núm. 10
Front català a Europa que blindi les normatives euro
pees amenaçades en el Tractat de Comerç Bilateral 
Transatlàntic entre Europa i Estats Units


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1. Instar el Govern de l’Estat a mostrar formalment 
davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig 
de l’actual text de proposta d’Associació Transatlàn-
tica per al Comerç i la Inversió (TTIP) entre la Unió 
Europea i Estats Units, que vulnera el principi de pre-
caució, principi, per exemple que es va aplicar amb la 
carn tractada amb hormones i clor de la que es va pro-
hibir la importació, la legislació ambiental i pot tenir 
greus conseqüències sobre la seguretat alimentària.


2. Informar amb regularitat al Parlament i al sector 
agropecuari, pesquer i alimentari de la documentació 
que es generi i els avenços de les negociacions espe-
cialment en les demandes dels lobbies, les possibles 
vulneracions en les clàusules socials i ambientals de 
la contractació pública i la protecció dels sectors eco-
nòmics i els bens públics essencials per a la vida.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis, portaveu, i Hortènsia Grau 
Juan i Sara Vilà Galan, diputades del GP ICV-EUiA
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 73529)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents propostes de resolució, subsegüents al De-
bat general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).


Proposta de resolució núm. 1
Incompliment de la Resolució 671/VIII, del Parlament 
de Catalunya, sobre el món agrari


L’any 2008 el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Resolució 671/VIII, sobre el món agrari. Moltes 
de les resolucions aprovades aleshores no han estat 
complertes pel Govern de la Generalitat. No obstant 
el temps transcorregut, una part d’aquestes contenen 
mandats i objectius rellevants per al present i futur im-
mediat, els quals han de ser tinguts en compte de cara 
al nou període de programació dels fons europeus.


Per aquests motius: 


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a do-
nar compliment als següents apartats de la Resolució 
671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món 
agrari: 


a) Gestió d’espais agraris i silvícoles de l’apartat II. 
Polítiques destinades al desenvolupament rural soste-
nible del territori.


– Protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l’efi-
ciència d’aquests usos per tal d’incrementar la capaci-
tat de producció alimentària de Catalunya.


– Treballar per l’aprovació d’un pla interdepartamen-
tal per a l’optimització dels recursos derivats de la sil-
vicultura i de les explotacions forestals, tant des del 
punt de vista de la gestió com des del punt de vista de 
la diversitat econòmica de les explotacions.


b) Respecte a la nova programació i execució del Pro-
grama de desenvolupament rural de Catalunya, perí-
ode 2014 - 2020.


– Assegurar una execució anual òptima del PDR, en-
tenent per execució òptima una despesa pública to-
tal anual ajustada al màxim a les previsions de cada 
anua litat i a les necessitats reals de cada any.


– Millorar els ajuts a les inversions en explotacions 
agràries i a les adreçades a la diversificació de les ren-
des, i també a les inversions en comú d’explotacions 
diverses, i eliminar restriccions, llevat de les deriva-
des de la normativa comunitària i de l’adequació i la 
viabilitat de les explotacions.


– Millorar els ajuts de les mesures agroambientals i 
de benestar animal destinades al foment de la pro-
ducció integrada i de la producció agrària ecològica, 
i equiparar-los, tenint en compte els preus i costos a 
Catalunya.


c) Mesures per a avançar cap a una igualtat real de gè-
nere en el món rural de l’apartat II. Polítiques destina-
des al desenvolupament rural sostenible del territori.


– Afavorir la participació de les dones pageses en tots 
el àmbits sindicals, professionals, cooperatius i polí-
tics.


– Visibilitzar i reconèixer les tasques que les dones 
pageses exerceixen dins el marc de l’explotació fami-
liar agrària, i donar suport a llurs iniciatives produc-
tives, comercials i de gestió com una eina fonamental 
per a afavorir la gestió i l’equilibri territorials.


d) Promoció i comercialització dels productes agro-
alimentaris de l’apartat V. L’alimentació, l’agroindús-
tria i els mercats.


– Incrementar d’una manera efectiva el foment de 
la promoció del consum dels productes autòctons 
amb distintius de qualitat o origen certificats i mo-
dificar a l’alça la limitació del volum de l’import per 
beneficiari o beneficiària fins al qual es poden rebre 
ajuts, d’acord amb la mesura d’informació i promo-
ció de productes en el marc de programes de quali-
tat dels aliments, i també estendre-hi l’accés, com a 
beneficià ries, a les entitats sense afany de lucre que 
vulguin participar en aquest tipus d’actuacions.


– Treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el 
comerç i la distribució dels productes agroalimenta-
ris, garantint els recursos humans i materials sufi-
cients per a dur a terme de manera coordinada i si-
nèrgica una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli 
abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (com-
petència, comerç, consum, sanitat i fraus alimenta-
ris) per a assegurar el compliment de les normes que 
regulen el mercat, la competència i el comerç agro-
alimentaris.


e) Xarxes de proximitat i cerca de nous canals de ven-
da de l’apartat V. L’alimentació, l’agroindústria i els 
mercats.


– Fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda 
que permetin escurçar la distància entre productors 
i consumidors, prioritzant la venda directa als con-
sumidors i modificant la normativa que impedeix la 
venda directa en espais públics a les agrupacions de 
productors amb personalitat jurídica pròpia.


– Establir que els grups de productors en què els pa-
gesos professionals són majoritaris siguin prioritaris 
i tinguin dret a assolir el màxim ajut permès per la 
Unió Europea en les línies d’ajut a la transformació i 
la comercialització agroalimentàries.
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f) La formació com a element irrenunciable per a mi-
llorar la competitivitat del conjunt del sector agrari de 
l’apartat VI. Gestió del coneixement i el valor afegit, 
garantint-ho també a la nova programació i execució 
del Programa de desenvolupament rural de Catalu-
nya, període 2014 - 2020.


g) Recerca, desenvolupament, innovació i transferèn-
cia tecnològica de l’apartat VI. Gestió del coneixe-
ment i el valor afegit.


– Establir i desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini 
un programa de recerca de mètodes alternatius a la 
important caiguda de matèries actives fitosanitàries i 
de medicaments veterinaris.


h) L’administració agrària, el servei a la ciutadania i 
les relacions amb altres administracions.


– Simplificar la gestió del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, i aplicar la segu-
retat jurídica mitjançant actuacions i pressupostos 
pluriennals en projectes privats en què la maduració 
i l’execució requereixen més d’un exercici pressupos-
tari i per als compromisos pluriennals de la mateixa 
pagesia amb l’Administració.


2. Tanmateix, el Parlament de Catalunya insta al Go-
vern a: 


a) Impulsar totes les mesures que siguin necessàries 
per a establir un sistema d’assegurances agràries que 
esdevingui una veritable eina de consolidació de la 
viabilitat de les explotacions agràries permetent que 
el cost de l’assegurança sigui assumible pel sector per 
les diferents línies i que les cobertures estiguin adap-
tades a la realitat dels riscos de Catalunya.


b) Modificació del règim d’ús del sòl no urbanitzable, 
amb l’objectiu de permetre la construcció d’un nou 
habitatge familiar destinat als membres directes de la 
família dedicats a l’activitat agrícola o ramadera.


Proposta de resolució núm. 2
Promoció, consum i comerç internacional dels pro-
ductes agrícoles


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


1. Recolzar fermament la promoció del producte ca-
talà.


2. Incrementar els recursos per al foment de la inter-
nacionalització en el sector agroalimentari, establint 
mesures decidides per a la introducció i coneixement 
dels diferents mercats de destí i el seu funcionament i 
condicions, així com accions per a facilitar els tràmits 
administratius.


3. Control del producte exterior i exigència de les 
mateixes garanties de qualitat i seguretat alimentària 
que a la resta de productes europeus.


4. Després dels darrers atacs a camions que trans-
portaven fruita dolça des de Catalunya a tot Europa, 
sol·licitar la implantació de mesures de protecció del 
transport internacional dels productes i mercaderies 
catalans.


5. Sol·licitar al Govern d’Espanya que exigeixi a la 
Unió Europea l’establiment de mesures per a garantir 
la lliure circulació de mercaderies cap a Europa.


Proposta de resolució núm. 3
Mesures legislatives per a la millora de la transparèn-
cia en els mercats


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar al Parlament un conjunt d’inici-
atives legislatives que permeti la regulació a Cata-
lunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, 
les agrupacions i organitzacions de productors, així 
com l’actualització de la regulació de les llotges i al-
tres mecanismes que assegurin la transparència dels 
mercats.


Proposta de resolució núm. 4
Mesures fiscals per a potenciar l’activitat de les explo-
tacions agràries i ramaderes


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


1. Compensar el gravamen autonòmic de l’impost 
sobre les vendes minoristes de determinats hidro-
carburs per a agricultors, ramaders i silvicultors amb 
l’import de la recaptació a Catalunya de l’1 d’agost del 
2004 al 27 de febrer del 2010.


2. Compensar anualment el tipus impositiu auto-
nòmic de l’impost d’hidrocarburs per a agricultors, 
ramaders i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, 
una vegada liquidada la recaptació de cada exercici 
a Catalunya.


La compensació s’efectuarà mitjançant l’aportació 
dels fons a la Fundació de la Pagesia de Catalunya, 
que els haurà de destinar a la recerca i innovació 
agroalimentària i forestal, inclosa la gestió i coordi-
nació de les activitats per fer possible l’aplicació dels 
fons a les seves finalitats.


Els imports corresponents a les recaptacions anteri-
ors al 2013 s’hauran d’haver abonat a la Fundació de 
la Pagesia de Catalunya abans d’acabar l’execució del 
període de programació 2014 - 2020 dels fons euro-
peus adreçats a la recerca i innovació.


3. Establir una deducció autonòmica a l’IRPF rela-
cionada amb les mesures d’agroambient i clima i 
d’a gricultura ecològica, la de benestar animal en 
ramaderia ecològica, la d’inversions no productives 
en xarxa natura 2000 i zones de muntanya i la de 
compensació de les zones amb limitacions naturals 
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i altres limitacions específiques, així com, per a les 
indemnitzacions per limitacions a l’activitat agrícola 
i ramadera en Xarxa natura 2000. Aquesta deducció 
només tindrà en compte, amb l’objecte d’excloure la 
possibilitat de doble finançament, la part no compen-
sada dels costos addicionals i les pèrdues d’ingressos 
com a conseqüència de les obligacions, compromisos 
o limitacions específiques reflectides i justificades en 
el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
i el de les pràctiques contemplades en l’article 43 del 
Reglament (UE) 1307/2013.


4. Eliminar el Cànon de l’Aigua a les explotacions ra-
maderes.


Proposta de resolució núm. 5
Pagament dels deutes de la Generalitat de Catalunya 
al sector agrari


El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte, l’especial situació de vulnerabilitat finance-
ra i econòmica de les petites i mitjanes explotacions 
agràries i forestals catalanes el titular de les quals és 
una persona agricultora professional, en la gestió dels 
pagaments de les quantitats pendents d’abonar per les 
dificultats de tresoreria a la que es veu sotmès, consi-
derant preferent l’abonament dels ajuts, indemnitza-
cions i expropiacions pendents als agricultors profes-
sionals o a les seves explotacions.


Proposta de resolució núm. 6
Contracte Global d’Explotació d’incorporació de joves 
i d’inversions a les explotacions agràries


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a obrir una convocatòria de Contracte Global 
d’Explotació d’incorporació de joves i d’inversions a 
les explotacions agràries, després d’haver enviat a la 
Comissió Europea la proposta de PDR de Catalunya 
període 2014-2020, amb el corresponent pressu-
post pluriennal i condicionant la resolució de les sol-
licituds a l’aprovació del PDR de Catalunya per part 
de la Comissió Europea i, si s’escau, a l’adaptació de 
les condicions de la convocatòria als termes de l’es-
mentada aprovació.


Proposta de resolució núm. 7
Pla de regadius


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fixar, durant el proper mes i prèvia concer-
tació amb els representants del sector, els objectius 
d’aquesta legislatura pel que fa a les previsions d’exe-
cució de la planificació de regadius.


Proposta de resolució núm. 8
Vertebració del sector agropecuari


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


1. Posar a l’abast del sector durant els pròxims anys 
els instruments necessaris per desenvolupar les actua-
cions que es derivin del Pla Marc del Cooperativisme 
Agrari Català.


2. Consolidar el Pla de concentració, intercooperació i 
modernització (PCIM) amb convocatòries d’ajuts anu-
als (de caràcter plurianual) i amb pressupost suficient 
per al foment de la concentració, la intercooperació i 
la modernització de les cooperatives a Catalunya.


3. Defensar el model de les seccions de crèdit de les 
cooperatives com un instrument de finançament útil i 
característic del cooperativisme agrari català i de re-
truc, per a la comunitat rural. Així mateix, a exercir 
les seves funcions de control i supervisió sobre les co-
operatives de crèdit i les seccions de crèdit d’aquestes.


4. Assegurar la convocatòria anual, amb pressu-
post suficient, de la línia d’ajuts per a la millora dels 
proces sos de transformació i comercialització dels pro-
duc  tes agrícoles delimitant els beneficiaris d’acord 
amb les conclusions de la Comissió de Seguiment de 
la reforma de PAC impulsada pel DAAM (document 
subscrit el març de 2012 per les entitats membres de 
la Taula Agrària i tots els grups parlamentaris).


5. Disposar de recursos suficients per fomentar la cultu-
ra empresarial i la formació a les cooperatives agràries 
per tal de formar i sensibilitzar els diferents protago-
nistes de les cooperatives (consells rectors, directius, 
treballadors i socis) per potenciar la cultura empresari-
al i el model de cooperativisme agrari de futur.


Proposta de resolució núm. 9
Lluita contra els robatoris al camp


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


1. Augmentar la vigilància dels Mossos d’Esquadra 
arreu de les zones agràries i rurals i que s’agilitzin els 
processos en la tramitació de les denúncies.


2. Augmentar la coordinació dels Mossos d’Esquadra 
amb la resta d’agents de l’autoritat, especialment amb 
el cos dels Agents Rurals.


3. Incloure en les obligacions considerades com a 
rellevants per a la seguretat ciutadana l’establiment 
d’un sistema de traçabilitat de tots el productes agro-
pecuaris i dels instruments i medis que s’usen per a la 
seva obtenció que hi ha als mercats i les ferrovelleres.


4. Estudiar la viabilitat d’implantar un sistema per 
tal d’establir un registre d’operacions de les compres 
de tots el productes agropecuaris i dels instruments i 
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mitjans que s’usen per la seva obtenció, per fer possi-
ble la vigilància i dissuasió en la revenda dels produc-
tes agraris o mitjans de producció robats.


5. Fer un ús efectiu del decomís preventiu dels vehi-
cles usats en els robatoris amb la finalitat d’evitar que 
tornin a ser utilitzats per la comissió de nous delictes i 
evitar la pèrdua d’elements de prova del delicte.


6. Formar els Mossos d’Esquadra en tots els canvis 
normatius i elements que es deriven d’aquesta Resolu-
ció i dels instruments i mitjans que la pròpia pagesia 
usa per identificar els seus elements afectes a l’activi-
tat productiva.


Proposta de resolució núm. 10
Pesca


El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a: 


1. Fer efectius, durant el tercer trimestre del 2014, els 
pagaments compromesos pel Departament d’Agri-


cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural corresponents als exercicis 2013 i 2014 amb les 
confraries de pescadors de Catalunya i les seves fe-
deracions.


2. Elaborar plans de gestió específics per a la pesa 
d’arrossegament, de cerclatge i arts menors de Cata-
lunya, així com activar el pla de gestió d’arts menors 
de la zona del Maresme, iniciat per la Federació Ter-
ritorial de Confraries de Pescadors de Barcelona l’any 
2010.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència  
i Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 73539)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subse-
güents al Debat general sobre el món agrari (tram. 
255-00004/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució 1
Regulacions de mercat


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


a) Presentar al Parlament un paquet legislatiu que per-
meti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les in-
terprofessionals, els contractes tipus, les agrupa cions i 
organitzacions de productors, així com l’actua lització 
de la regulació de les llotges i altres mecanismes que 
assegurin la transparència dels mercats.


b) Aplicar el Codi de Bones Pràctiques comercials 
per aconseguir, de cara al futur i en el marc d’una 
nova realitat política, una relació d’equilibri entre els 
diferents agents de la cadena alimentària i, al mateix 
temps, impulsar la feina de l’Observatori Agroali-
mentari de Preus amb l’objectiu d’oferir al consumi-
dor la informació suficient i necessària que li permeti 
una compra objectiva.


c) Vetllar pel compliment del Reglament UE 1169/2011, 
de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària, la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de 
Catalunya i la Llei de l’Etiquetatge per tal de defen-
sar tant els drets dels productors com dels consumi-
dors.


d) Reforçar l’Autoritat Catalana de la Competència i 
l’Agència Catalana de Consum per tal que esdevin-
guin veritables instruments de control.


e) Treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el 
comerç i la distribució dels productes agroalimenta-
ris, garantint els recursos humans i materials suficients 
per a dur a terme de manera coordinada i sinèrgica 
una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, 
d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, 
comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a as-
segurar el compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i el comerç agroalimentaris.


f) Vetllar perquè els acords amb països tercers de fora 
de la UE respectin la legislació vigent en matèria de 
control sanitari i agroalimentari i dur a terme controls 
exhaustius dels productes d’aquests països per garan-
tir-ne la seva qualitat i traçabilitat als mateixos nivells 
que els exigits als productes locals.


g) Elaborar en el termini d’un any el Pla de Contrac-
tació Pública Alimentària.


h) Impulsar campanyes de promoció del productes ca-
talans de qualitat (IGP, DOG i agricultura ecològica i 
integrada) per tal de fomentar el valor cultural de la 
dieta mediterrània com a principal font de salut, mit-
jançant el consum de productes locals i de proximitat i 
la seva distribució comercial també a les agrobotigues.


i) Promoure la candidatura de la cuina catalana com a 
patrimoni immaterial de la humanitat.


Proposta de resolució 2
Desenvolupament rural


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


a) Realitzar, conseqüentment a l’acord arribat entre 
les organitzacions sindicals, la Federació de Coo-
peratives Agràries de Catalunya, els representants 
del medi natural i el Departament d’Agricultura, les 
actuacions oportunes per tal de garantir el finança-
ment autonòmic del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020 (PDR 14-20), donant 
compliment a la programació inicial del programa, 
respectant les prioritats del mateix, i assegurant una 
execució anual òptima, ajustada el màxim a les previ-
sions de cada anualitat.


b) Dotar suficientment el pressupost del 2015, per 
tal d’atendre la totalitat dels pagaments pendents del 
PDR 2007-2013, tenint en compte que l’any 2015 és 
l’any de tancament del Programa de Desenvolupa-
ment Rural de Catalunya 2007-2013 (PDR 07-13), i 
que cal garantir la no pèrdua de fons comunitaris.


c) Desenvolupar unes estratègies de Desenvolupa-
ment integral per les comarques definides com a ru-
rals en l’actual PDR, a utilitzar quan sigui possible el 
sistema plurifons que permet la Unió Europea en el 
nou període de programació, i a coordinar totes les 
accions de govern en aquests àmbits.


d) Estudiar la possibilitat d’obrir anticipadament una 
convocatòria de Contracte Global d’Explotació d’in-
corporació de joves i d’inversions a les explotacions 
agràries, després d’haver enviat a la Comissió Euro-
pea la proposta de PDR de Catalunya període 2014-
2020, amb el corresponent pressupost pluriannal i 
condicionant la resolució de les sol·licituds a l’aprova-
ció del PDR de Catalunya per part de la Comissió Eu-
ropea i, si s’escau, a l’adaptació de les condicions de 
la convocatòria als termes de l’esmentada aprovació.
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e) Realitzar, en el proper període de sessions, els estu-
dis necessaris per a valorar l’establiment a Catalunya 
d’un instrument d’estabilització d’ingressos, adreçat 
exclusivament a les explotacions agràries prioritàries, 
mitjançant la mutualització del risc en el marc del 
PDR.


Proposta de resolució 3
Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i l’ali-
mentació (PENSAA)


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, dins del següent període de sessions, a: 


a) Crear un programa governamental per a l’elabora-
ció del PENSAA que, sota una direcció i una meto-
dologia consensuada, estableixi les línies bàsiques i 
polítiques necessàries a adoptar per a cadascun dels 
territoris del país on el sector agroalimentari hi és 
present.


b) Promulgar en el termini d’un any una llei de desen-
volupament rural que reculli els principis del PENSAA 
i faciliti la seva aplicació integral en les comarques de-
finides com a rurals.


Proposta de resolució 4
I+D, innovació, transferència i formació


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


a) Dotar pressupostàriament i executar el Pla de Re-
cerca, Innovació i Transferència Agroalimentària 
i Rural per al període 2013-2020 en la redacció del 
qual hi van participar els principals agents del sector 
agroalimentari i de recerca en aquest àmbit. El Pla ha 
de ser el full de ruta per a fer de la Recerca i la Inno-
vació l’eix fonamental del desenvolupament del sector 
agroalimentari i rural de Catalunya.


b) Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
consells comarcals i els representants dels ens locals 
per a modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre 
els serveis escolars de menjador i de transport escolar, 
per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, que estableix ajuts per als 
alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nu-
clis de població allunyats o en zones rurals, per tal de 
reconèixer la singularitat de diversos centres escolars 
i garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés 
al transport escolar, atenent la naturalesa del despla-
çament i el nivell de renda de les famílies, vetllant per 
tal que cap família resti fora d’aquest servei per raons 
socioeconòmiques.


c) Consolidar el model d’Escoles de Capacitació Agrà-
ria i la seva adscripció al DAAM per assegurar aquesta 
orientació específica de les esmentades escoles al sector, 
atès que la formació, especialment la reglada i la contí-
nua, són essencials per al desenvolupament del sector.


d) Continuar treballant perquè les escoles agràries ac-
tuïn com a motor de formació, informació i de canvi.


e) Analitzar l’oferta formativa al món rural, en espe-
cial d’FP, que existeix al territori, analitzar les neces-
sitats i apostar per implementar la formació en aquells 
àmbits, sectors i estudis lligats al territori per imple-
mentar, per al curs acadèmic 2015-2016, una oferta 
formativa al món rural, en especial d’FP, adequada a 
la realitat socioeconòmica del territori.


f) Incorporar en els materials educatius de manera 
suficient i efectiva, en l’educació i la formació regla-
da, el coneixement dels valors saludables, culturals, 
socials i econòmics tant dels aliments, com dels es-
pais on es produeixen.


g) Promoure acords amb les universitats catalanes i 
els centres educatius per a fer formació a distància.


h) El Servei d’Ocupació de Catalunya contemplarà a 
les bases de la convocatòria pel 2015 de subvencions 
per a la realització de programes de formació i inser-
ció laboral per a joves, l’ampliació com a beneficiaris 
de la formació els ajuntaments i els consells comar-
cals, o si s’escau a nivell intercomarcal, sempre que el 
nombre de persones inscrites sigui igual o superior a 
10 alumnes. També permetrà la contractació directa 
de l’alumnat, un cop finalitzada la formació, per part 
dels ens locals dels municipis de menys de 1.000 ha-
bitants. Excepcionalment, el SOC podrà contemplar 
altres fórmules d’inserció en administracions locals o 
comarcals amb independència de la seva població, en 
entorns rurals amb manca acreditada d’empreses on 
poder inserir els alumnes.


i) Potenciar l’estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya amb l’objec-
tiu de desenvolupar les tecnologies de la informació i 
la comunicació en la producció agrícola i ramadera in-
closes en un dels àmbits sectorials líder (àmbit alimen-
tari) que preveu l’estratègia catalana del RIS3CAT.


Proposta de resolució 5
Mesures agroambientals


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


a) Fomentar aquelles estratègies que millor afavorei-
xin la compatibilitat de la rendibilitat econòmica de 
les explotacions amb la conservació dels valors natu-
rals, i promoure la col·laboració entre els productors 
agraris i les organitzacions del tercer sector.


b) Redactar un Codi de Bones Pràctiques pel sector 
agrari català, que ha de definir les actuacions a dur 
a terme en el desenvolupament de l’activitat diària 
pròpia del sector, en concertació amb el sector i amb 
la participació de totes les organitzacions que formen 
part de les taules sectorials del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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c) Avaluar els mecanismes de compensació del grava-
men autonòmic de l’impost sobre les vendes minoristes 
de determinats hidrocarburs per a agricultors, rama-
ders i silvicultors amb l’import de la recaptació a Cata-
lunya de l’1 d’agost del 2004 al 27 de febrer del 2010.


d) Compensar anualment el tipus impositiu autonò-
mic de l’impost d’hidrocarburs per a agricultors, 
ramaders i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, 
una vegada liquidada la recaptació de cada exercici 
a Catalunya, d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries.


e) La compensació es podrà efectuar mitjançant 
l’aportació dels fons a la Fundació de la Pagesia de 
Catalunya, que els haurà de destinar a la recerca i in-
novació agroalimentària i forestal, inclosa la gestió i 
coordinació de les activitats per a fer possible l’apli-
cació dels fons a les seves finalitats, abans d’acabar 
l’execució del període de programació 2014-2020 dels 
fons europeus adreçats a la recerca i innovació.


f) Impulsar la Taula de Fertilització com a organisme 
de referència a Catalunya en la gestió de les dejec-
cions ramaderes, formada per les organitzacions que 
formen part de la Comissió Interdepartamental de Ni-
trats i Dejeccions Ramaderes i per les associacions de 
les taules sectorials de ramaderia, que aprofundeixi 
en la fixació de criteris agronòmics en la utilització de 
les dejeccions ramaderes com a adob orgànic i estudiï 
alternatives pràctiques i aplicables per l’aprofitament 
energètic de les dejeccions ramaderes.


g) Impulsar les energies renovables com el biogàs o 
l’energia solar i l’energia eòlica de baixa intensitat, i 
estudiar, en aquest sentit, la possibilitat de reforçar, 
amb una línia específica, l’impuls a la producció 
d’energies renovables dirigida a les explotacions agrí-
coles i ramaderes.


Proposta de resolució 6
Entorn social i familiar: dona, joves, habitatge i segu-
retat


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


a) Aconseguir un veritable equilibri de gènere en tots 
els àmbits del món rural i marítim que contribueixi a 
fer possible un creixement econòmic i territorial equi-
tatiu lligat a la qualitat de vida.


b) Definir estratègies, en el proper període de ses-
sions, adreçades a mantenir el model d’explotació 
d’economia familiar agrària que permeti un desen-
volupament social, econòmic i territorial sostenible 
vinculat a diversos àmbits del desenvolupament rural.


c) Continuar desenvolupant les mesures de l’apartat XIII 
aprovades a la Resolució 301/X del Parlament de Cata-
lunya sobre la situació de la Joventut.


d) Revisar les normes urbanístiques en masies i petits 
nuclis rurals, en el marc de la futura llei de territori 
i fomentar l’accés a l’habitatge amb l’objectiu de fa-
cilitar l’arrelament dels joves al món rural i evitar el 
despoblament. Igualment, s’insta a revisar les normes 
urbanístiques i de qualificació d’ús del sòl agrari, per 
aconseguir que l’activitat econòmica i de producció 
de proximitat sigui possible a l’explotació, garantint 
la seguretat alimentària.


e) Mantenir els contactes amb els sindicats agraris per 
tal de reforçar la prevenció de delictes i la vigilància 
dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries 
i rurals, i continuar promovent la denúncia dels fets 
delictius que es cometen.


f) Garantir que la coordinació dels Mossos d’Esqua-
dra amb la resta d’agents de l’autoritat, especialment 
amb el Cos d’Agents Rurals, permeti assolir amb efi-
càcia els objectius de seguretat en el món rural i pre-
venir la comissió de delictes.


g) Continuar instruint els Mossos d’Esquadra en tots 
els canvis normatius i en les eines de prevenció i in-
vestigació de delictes que afecten aquest sector de 
producció, especialment pel que fa a la determinació 
del dany causat, es tindrà en compte amb caràcter in-
diciari la declarada per l’afectat.


h) Valorar amb criteris d’eficiència la possible implan-
tació d’un sistema de traçabilitat de tots el productes 
agropecuaris i dels instruments i medis que s’usen per 
a la seva obtenció, que permeti la prevenció i la in-
vestigació dels delictes que afecten a aquest sector de 
producció.


i) Estudiar la viabilitat d’implementar un sistema eficient 
de comunicació i registre d’operacions de les compres de 
determinats productes agropecuaris i dels instruments 
i mitjans que s’usen per la seva obtenció, que permeti 
la prevenció i la investigació dels delictes que afecten a 
aquest sector de producció.


j) Fomentar la coordinació entre l’autoritat judicial, 
el Ministeri Fiscal i la Policia de la Generalitat-Mos-
sos d’Esquadra per tal que el decomís preventiu dels 
vehicles usats en els robatoris compti amb totes les 
garanties necessàries per complir amb la finalitat pro-
batòria dins el procés penal, alhora que serveixi a la 
finalitat d’evitar l’ús d’aquests vehicles amb l’objecte 
de cometre nous delictes.


Proposta de resolució 7
Regadius 


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


a) Fixar objectius perdurables pel que fa a la previsió i 
execució de regadius. En la desena legislatura els ob-
jectius s’hauran de fixar després de l’aprovació de la 
present resolució. Es consideraran prioritat les actua-
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cions per acabar els que es troben en fase d’execució i 
de modernització de les zones de regadiu tradicional 
mitjançant sistemes més eficients en l’ús de l’aigua i 
es tindran en compte en els objectius el desenvolupa-
ment de la indústria agroalimentària que acompanyi 
a les produccions fetes en base als regadius. Aquests 
objectius s’hauran de fixar dins dels propers dotze 
mesos i es consultarà prèviament als representants del 
sector.


b) Posar en valor els nostres regadius a la societat ci-
vil catalana, com a garantia de seguretat alimentària, 
de proveïment d’aliments de qualitat i de proximitat 
i com a preservadors dels efectes del canvi climàtic.


Proposta de resolució 8
Biodiversitat, espais protegits i espècies invasores


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


a) Establir protocols de prevenció i lluita contra espècies 
invasores, especialment aquelles potencialment noci-
ves per a l’activitat agrícola o la biodiversitat com és 
el cas del caragol poma, espècie invasora definida com 
una de les més perilloses a nivell mundial per la UICN, 
i adoptar mesures de conservació de la biodiversitat 
agrària.


b) Desenvolupar una gestió eficient de la fauna salvat-
ge, amb l’establiment de criteris i directrius a seguir 
pels titulars dels espais cinegètics, amb la coordina-
ció dels Serveis Territorials i dels Agents Rurals per a 
fer un control cinegètic efectiu de les poblacions, així 
com desplegar la normativa referent a la comercialit-
zació de carn de caça.


c) Finalitzar el procés de redacció i aprovació dels 
documents de planificació (plans especials) i de ges-
tió (PRUG’s) de tots els espais naturals de protecció 
especial, garantint la participació en el procés de tra-
mitació de les organitzacions professionals agràries.


d) Valoritzar l’activitat agrària com a element clau en 
la gestió activa dels espais protegits, utilitzant aquest 
espais com a camps d’experimentació preferents per 
al foment de l’agricultura ecològica i la conservació 
de la biodiversitat cultivada.


e) Crear la «marca de productes dels parcs naturals» 
per a fomentar el seu consum, i reconèixer el seu paper 
en la conservació dels espais.


f) Elaborar catàlegs de productors en tots els parcs 
naturals, i participar en fires sectorials.


Proposta de resolució 9
Sistema de representativitat


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar al Parlament en el proper període 
de sessions l’adaptació del model català d’eleccions 


per a determinar la representativitat de les organitza-
cions professional agràries, per tal d’aprofitar la de-
rogació del caràcter bàsic de la regulació estatal de 
cambres agràries i adequar-lo al model català electo-
ral. Aquesta adaptació s’ha de basar en: 


a) Que les properes eleccions ja se celebrin amb la 
nova normativa vigent.


b) La derogació de la Llei 17/1993, de 28 de desem-
bre, de cambres agràries.


c) Dissoldre les quatre cambres provincials i traspas-
sar els seu béns, drets, obligacions i patrimoni afecte 
a l’interès general agrari a la Fundació de la Pagesia 
de Catalunya en la línia de l’aprovat al punt 10 de la 
Resolució 508/V del Parlament de Catalunya, sobre  
la situació actual de la política agrària a Catalunya.


d) Regular un procés electoral ad hoc català sense 
cambres agràries, però amb les bases del procés actu-
al pel que fa a electors, cens i garanties, transparència 
i fiscalització electorals (administració electoral, vot 
per correu, campanya electoral, actes de propaganda 
i de campanya electoral, despeses i subvencions elec-
torals, infraccions electorals i intervenció de la Sindi-
catura de comptes).


e) La determinació de la major representativitat en 
un 15% dels vots vàlids emesos i amb un termini de 
mandat per exercir la representativitat de cinc anys.


f) Mantenir l’atribució a l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya de garantir que totes les atribu-
cions patrimonials i les adscripcions de mitjans de 
les extintes cambres agràries efectuades en base a la 
Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries, 
així com les que s’extingeixen amb la nova norma-
tiva, s’apliquen a finalitats i serveis d’interès general 
agrari.


g) Incloure una disposició que habiliti al Govern, si 
s’escau, a correspondre a la previsió de la llei estatal 
de coordinar i fer simultànies les eleccions catalanes 
a organitzacions professionals agràries i la nova con-
sulta estatal.


Proposta de resolució 10
Infraestructures de comunicacions


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


a) Elaborar conjuntament amb les administracions 
municipals (Ajuntaments, Consells Comarcals i Di-
putacions provincials) un Pla d’actuació de Camins 
Rurals pel període de quatre anys, que permeti que 
la xarxa viaria bàsica municipal garanteixi l’accés de 
la població rural als serveis bàsics, i incloure les ac-
tuacions en la Xarxa Viària Rural vinculades a donar 
serveis bàsics a la població i a la diversificació econò-
mica dintre del cofinançament FEDER.
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b) Dotar els territoris rurals de les infraestructures i 
les eines necessàries per a garantir l’arrelament dels 
joves al medi rural i, per tant, impulsar el relleu ge-
neracional.


c) Potenciar que s’implanti la connexió en xarxa per 
a evitar la fractura digital per raons d’ubicació, i que 
s’optimitzin i s’explotin totes les possibilitats de nego-
ci al món rural.


d) Realitzar estudis d’impacte agrari i executar les ac-
tuacions per dotar al conjunt de carreteres i/o camins 
de servei de funcionalitat vial suficient i sostenibilitat 
per a l’ús de vehicles especials agraris.


e) Realitzar les mesures transitòries necessàries per 
tal de fer possible la circulació dels vehicles especials 
agraris a les carreteres on no sigui compatible per la 
seva classificació, mentre no s’hagin realitzat les ac-
tuacions previstes en la lletra a) anterior per a cada 
infraestructura.


f) Prioritzar la implementació definitiva del Pla Ca-
talunya Connecta per tal d’assegurar la connectivitat 
del conjunt de territoris del país, i seguir amb l’exten-
sió de les infraestructures i serveis mínims necessaris 
per a eliminar el màxim possible de zones d’ombra 
pel que fa a la prestació de serveis de connectivitat de 
banda ampla, la telefonia mòbil i televisió.


g) Dotar la xarxa de telecentres de Catalunya (punts 
TIC) d’arreu del territori dels recursos i el coneixe-
ment suficients perquè es consolidin no només com 
a elements de garantia d’accés dels ciutadans a les 
tecnologies de la informació i la comunicació, sinó 
també com a punt suplementari als espais ja existents 
amb l’objectiu d’oferir suport tecnològic per a iniciati-
ves empresarials innovadores. Facilitar, alhora, la im-
plantació de la banda ampla de nova generació (fibra) 
a tot Catalunya.


h) Impulsar programes d’introducció i extensió de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 
en l’àmbit de la producció agrària i ramadera (espe-
cialment en les explotacions) i en el conjunt del món 
rural.


Proposta de resolució 11


Pesca marítima


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


a) Establir en el proper període de sessions una Pro-
posta de Dinamització i Desenvolupament del Litoral 
Català amb la finalitat de potenciar i ampliar l’eco-
nomia del litoral català vinculada al mar mitjançant 
l’aprofitament de les oportunitats existents i la creació 
de les condicions favorables per al desenvolupament 
empresarial.


b) Impulsar i prioritzar un règim d’ajuts al sector Pes-
quer i Aqüícola, i per la Política Marítima Integrada 
adequats al territori català, que tingui en compte les 
especificitats del territori marítim mediterrani, i el fo-
ment de la diversificació de forma complementària a 
l’activitat pesquera.


c) Incrementar la participació del sector pesquer i aqüí-
cola català en la comercialització del seu producte.


Proposta de resolució 12
Pesca continental i activitats cinegètiques


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


a) Dur a terme el desplegament normatiu de la Llei 
22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible 
de la pesca en aigües continentals, per tal de conso-
lidar un nou sistema de gestió sostenible de la pesca 
en aigües continentals adaptat als temps actuals, que 
facilita i incentiva al màxim la participació local en la 
gestió dels recursos fluvials amb mecanismes efectius 
i que garanteix l’òptim aprofitament de l’activitat per 
part de sectors relacionats amb l’oci i la restauració.


b) Presentar un projecte de llei de caça de Catalunya 
que defineixi els tipus d’espais i aprofitaments cinegè-
tics i que actualitzi el model de gestió de les reserves 
nacionals de caça.


Proposta de resolució 13
Forestal


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


a) Promoure la generació de conreus en mosaic, ade-
quats per a millorar l’eficiència de la prevenció d’in-
cendis i l’augment de la biodiversitat.


b) Incrementar l’oferta de fusta en les forests pròpies 
de la Generalitat i fomentar aquest increment també 
en la resta de forests públiques per tal de donar res-
posta a les necessitats del sector industrial forestal, 
la supervivència del qual suposa l’eina imprescindible 
per al manteniment de la gestió de les masses fores-
tals de forma viable des d’un punt de vista econòmic.


c) Afavorir les iniciatives de gestió forestal agrupada 
a l’àmbit privat per tal de fer viables els aprofitaments 
per raó d’escala.


d) Portar a terme l’estratègia per promoure la gestió 
forestal sostenible a través de l’aprofitament de la bio-
massa forestal i agrícola.


e) Promoure l’ús de la fusta en construcció i altres fi-
nalitats més enllà de l’ús energètic per tal de donar 
una sortida, mitjançant productes de més valor afegit, 
a la fusta de millor qualitat que s’obté dels boscos.
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f) Continuar consolidant el model de planificació i 
la dotació al territori de les infraestructures específi-
ques per a la prevenció d’incendis.


g) Aplicar i consolidar el recentment aprovat Pla Ge-
neral de Política Forestal.


Proposta de resolució 14
Cooperatives agràries


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


a) Posar a l’abast del sector durant els pròxims anys 
els instruments necessaris per desenvolupar les actua-
cions que es derivin del Pla Marc del Cooperativisme 
Agrari Català.


b) Consolidar el Pla de concentració, intercooperació 
i modernització (PCIM) de cooperatives.


c) Defensar el model de les seccions de crèdit de les 
cooperatives com un instrument de finançament útil i 
característic del cooperativisme agrari català i per a 
la comunitat rural.


Proposta de resolució 15
Banca pública i crèdit agrari


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que la banca pública de Catalunya, prevista 
a la Resolució 324/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la transformació de l’Institut Català de Finances 
en una banca pública, exerceixi la funció de continuar 
fent possible l’accés al conjunt de les opcions finance-
res necessàries per desenvolupar l’activitat agrària, i 
les complementàries de transformació i comercialit-
zació de la producció i de diversificació de l’activitat, 
productes i serveis, ampliant les línies de crèdit exis-
tents i obrint-ne de noves.


Proposta de resolució 16
Economia i internacionalització


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


a) Realitzar les actuacions necessàries per a incre-
mentar la presència de Catalunya en les institucions 
europees del sector agroalimentari, especialment en 
les xarxes europees com AREFLH (de la qual s’os-
tenta actualment la presidència), AREPO, AREV, 
ERIAFF, ERRIN o CRPM, entre d’altres, com a ins-
trument per aconseguir que les polítiques europees 
afavoreixin el sector i el seu desenvolupament.


b) Crear un òrgan de coordinació entre el DAAM i 
les organitzacions sectorials catalanes corresponents 
a cada un dels àmbits temàtics de cada xarxa, que 
permeti fixar posicions estratègiques i definir accions 


concretes al respecte. La presència en aquests orga-
nismes requereix d’una coordinació.


c) Enfortir la Promotora d’Exportacions Catalanes, 
Prodeca, i dotar-la en els propers pressupostos dels 
recursos econòmics i de personal adients per a des-
envolupar i executar amb més eficàcia els objectius 
d’acompanyament a l’empresa agroalimentària i de 
posicionament internacional de la Catalunya agroali-
mentària.


Proposta de resolució 17
Simplificació administrativa i funció pública


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


a) Racionalitzar el marc normatiu existent, especial-
ment aquell que no suposa valor afegit per als produc-
tors i el sector primari.


b) Realitzar les gestions oportunes davant de l’estat per 
garantir el compliment de les competències estatutà-
ries de la Generalitat de Catalunya i evitar duplicitats 
en l’exercici de l’acció de prevenció i protecció inte-
grals del medi ambient a Catalunya que actualment 
desenvolupa la Guàrdia Civil a través del SEPRONA.


c) Modernitzar els canals de comunicació amb el ciu-
tadà, i esdevenir una administració agrària que no no-
més faciliti els tràmits als ciutadans, sinó que a més 
els faciliti l’accés a tota la informació relativa a la seva 
explotació agrària i ramadera, i a la situació en què es 
troben els tràmits que realitza davant de l’Administra-
ció de la Generalitat.


d) Potenciar la declaració responsable per tal de subs-
tituir l’aportació de documentació per part dels inte-
ressats en un procediment administratiu, sempre que 
sigui possible.


e) Facilitar els tràmits als ciutadans mitjançant la co-
municació prèvia, l’eliminació de registres adminis-
tratius i el foment de l’administració electrònica.


f) Aprovar de forma urgent la convocatòria per a la 
promoció d’agents rurals auxiliars a la categoria 
d’agent (subgrup C1), si és possible negociada en la 
propera Mesa Sectorial de negociació del personal 
d’administració i tècnic, i, en tot cas, abans de finalit-
zar el mes de setembre de 2014.


Proposta de resolució 18
Greuges del Govern de l’Estat amb Catalunya 


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) Realitzar les gestions oportunes amb el Govern de 
l’Estat, perquè, en base als acords de la Conferència 
Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 
21 de gener del 2014 i a la normativa de la Unió Eu-
ropea, modifiqui de forma immediata el model d’apli-
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cació dels mecanismes facultatius de la reforma de la 
PAC, per adequar-los equitativament a l’agricultura i 
ramaderia catalanes i elimini els efectes de l’exclusió 
dels sectors de la fruita, l’horta i la vinya que no han 
disposat de drets de pagament únic, quan la regularit-
zació autonòmica ho permetia.


b) Rebutjar la «Ley de fomento de la integración co-
operativa y otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario» i la «Ley de mejora de la cadena 
alimentaria», que limita les competències de la Gene-
ralitat de Catalunya en regulació de la cadena agroa-
limentària i, en conseqüència, denunciar i actuar amb 
tots els mecanismes possibles per evitar la invasió 
del govern estatal en les competències pròpies de la 
Generalitat de Catalunya en l’ordenació i foment dels 
cooperativisme agrari, de tal manera que cap norma 
o regulació per part del Govern de l’Estat afecti a 
aquestes competències.


c) Reclamar al Govern de l’estat que accepti les pro-
postes de la Generalitat en consens amb el sector per 
establir un règim transitori a la retribució econòmi-ca 
de les plantes de tractament energètic dels purins de 
porc, d’acord amb el Real Decret 661/2007, perquè 
puguin seguir treballant fins que s’implanti de mane-
ra satisfactòria, a les granges afectades, el nou mo-
del de gestió de les dejeccions ramaderes que s’està 
implementant i que permeti garantir la seva correcta 
gestió.


d) Exigir la modificació de l’IVA dels béns i serveis 
usats en la producció agropecuària i forestal i de les 
flors i les plantes vives de caràcter ornamental.


e) Reclamar al Govern de l’Estat que estableixi el 
Programa Operatiu a nivell estatal, dels propers set 
anys, on s’han de marcar les necessitats, les priori-
tats i els percentatges màxims de finançament que 
s’hauran d’aplicar, tenint en compte la publicació dels 
Reglaments corresponents a la Política Pesquera Co-
muna, que estableixen el marc normatiu base per als 
propers anys, i el Reglament del nou Fons Europeu 


Marítim i de la Pesca (FEMP) que recullen les priori-
tats i els fons que podran ser la base del finançament 
des del 2014 fins el 2020, així com els mecanismes 
d’ajut amb iniciatives de diàleg social entre adminis-
tracions, sectors, científics i organitzacions ambienta-
listes que preveu establir la FEMP.


f) Rebutjar l’Informe de la Comisión para la Racio-
nalización de las Administraciones Públicas (CORA) 
atès que representa una reforma clarament recentra-
litzadora i limita diverses capacitats i competències 
d’autogovern de Catalunya.


Proposta de resolució 19
Per la unitat d’acció a nivell europeu


El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar que els diferents grups parlamentaris, les forces 
polítiques dels quals disposin de representativitat al 
Parlament Europeu, i continuïn promovent iniciatives 
conjuntes a través dels seus respectius eurodiputats 
per tal de donar resposta a les necessitats del sector 
agrari català.


Proposta de resolució 20
Comissió d’estudi sobre els transgènics


Es proposa al Parlament de Catalunya la creació d’una 
Comissió d’Estudi específic per abordar el debat sobre 
els transgènics, en el marc de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i 
amb la participació d’experts en la matèria.


Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 
i 19 són computables al Grup Parlamentari de CiU.


Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 i 20 són computables al Grup Parlamentari d’ERC.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans  
(reg. 73540)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat general so-
bre el món agrari (tram. 255-00004/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1
Pla estratègic de lluita contra les espècies invasores


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Pla estratègic de lluita contra 
les espècies invasores que afecten el sector agroali-
mentari i el medi natural. Aquest Pla s’ha d’elaborar 
de forma consensuada amb els sectors implicats, les 
diferents administracions, el món acadèmic i les orga-
nitzacions de defensa de la natura i la biodiversitat, i 
s’haurà de presentar al si de la Comissió d’Agricultura 
del Parlament de Catalunya, abans del 31 de desem-
bre de 2014, per tal d’avaluar la seva implementació.


Proposta de resolució núm. 2
Pla estratègic d’usos de l’aigua 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Pla Hidrològic català d’aprofi-
tament i ús sostenible dels recursos hídrics, atenent 
les demandes de consum humà, enfocat als usos 
agrícola, urbà, mediambiental i ramader de l’aigua. 
Aquest Pla s’ha d’elaborar de forma consensuada amb 
els sectors implicats, les diferents administracions, 
les confederacions hidrogràfiques, el món acadèmic 
i les organitzacions de defensa de la natura i la biodi-
versitat, i s’haurà d’elaborar abans del 31 de juliol de 
2015 i es presentarà al si de la Comissió d’Agricultura 
del Parlament de Catalunya, per tal d’avaluar la seva 
implementació.


Proposta de resolució núm. 3
Energies renovables i autoconsum a les explotacions 
agràries i ramaderes


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les següents mesures en l’àmbit de 
les energies renovables, les instal·lacions agropecuà-
ries i els processos d’autoconsum 


1. Negociar amb el Govern central mesures concretes 
per implementar plantes i instal·lacions agrícoles au-
tosuficients i un sistema agrari d’autoconsum i autoa-


bastiment, al marge de la xarxa general de distribució 
energètica, i que inclogui el sanejament, la potabilit-
zació i el tractament de tots els elements lligats a la 
cadena de producció. 


2. Millorar la seguretat jurídica de la planificació, el 
foment i la implantació de l’ús tèrmic de la biomassa 
forestal, revisant la normativa vinculada als aprofita-
ments forestals a fi de que aquests tinguin plena se-
guretat jurídica fins i tot en espais protegits, i facili-
tant l’execució per part de tercers dels plans aprovats 
d’execució en les mateixes condicions que el titular 
del dret forestal.


3. Reduir els costos en l’àmbit logístic lligat a l’ús 
energètic de la biomassa forestal, adequant les infra-
estructures i horaris, a fi de minimitzar els costos lli-
gats a la operació logística. 


4. Afavorir, aplicant incentius fiscals, el consum in-
tern en l’àmbit industrial i agrari en relació a l’ús 
energètic de la biomassa forestal, facilitant la instal-
lació de calderes i altres equips industrials basats en 
el consum de biomassa.


Proposta de resolució núm. 4
Compliment de la Resolució 671/VIII


El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir 
totes les mesures contemplades a la Resolució 671/
VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, 
pendent d’execució, i en concret les següents: 


1. Explicar a la ciutadania quina és la veritable finali-
tat i utilitat de la Política Agrària Comuna, mitjançant 
campanyes institucionals i informació pública.


2. Continuar fent pedagogia al conjunt de la societat 
sobre la importància estratègica que té el sector agrari 
per a Catalunya, com a productor d’aliments segurs, 
saludables i de qualitat i com a garant del medi ambi-
ent i del territori.


3. Protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l’efi-
ciència d’aquests usos per tal d’incrementar la capaci-
tat de producció alimentària de Catalunya.


4. Assegurar una execució anual òptima del PDR 2014-
2020, entenent per execució òptima una despesa pú-
blica total anual ajustada al màxim a les previsions de 
cada anualitat i a les necessitats reals de cada any, dei-
xar el recurs a la regla n+3 per a actuacions que ho re-
quereixin i recuperar els saldos encara no executats de 
les darreres anualitats. Tanmateix, s’han d’adequar els 
imports actuals de les indemnitzacions compensatò-
ries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora 
de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdu-
es d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que 
planteja la producció agrària en aquestes zones.


5. Millorar els ajuts a les inversions en explotacions 
agràries i a les adreçades a la diversificació de les ren-







 2 | Sessió plenària 36 · GP de Ciutadans


des, i també a les inversions en comú d’explotacions 
diverses, i eliminar restriccions, llevat de les deriva-
des de la normativa comunitària i de l’adequació i la 
viabilitat de les explotacions.


6. Elaborar un nou pla plurianual per al desenvolu-
pament de l’aqüicultura al delta de l’Ebre, per tal de 
consolidar els avenços aconseguits amb el Pla que es 
va tancar el 2010.


7. Negociar amb el govern central per tal que la flota 
litoral catalana pugui tenir la consideració de flota ar-
tesanal, de manera que s’asseguri la continuïtat futura 
de la percepció dels fons estructurals comunitaris que 
es puguin destinar a la pesca.


8. Elaborar un pla d’ajuts a l’estalvi energètic que per-
meti aplicar en el sector de la pesca les mesures d’es-
talvi energètic que, un cop fet un estudi específic, se’n 
derivin.


9. Fomentar l’augment de la dimensió econòmica de 
les explotacions mitjançant la transferència de terres 
prevista per la mesura del cessament anticipat.


10. Impulsar, potenciar i promocionar les agrobotigues 
com a punts de venda per mitjà, entre d’altres, d’un su-
port financer per a la seva millora i foment, i establint 
normativa adient en favor d’aquest model de distribució.


11. Impulsar, potenciar i promocionar la comercialit-
zació mitjançant les agrobotigues i afavorir la creació 
d’una xarxa que permeti la intercooperació de les co-
operatives en l’intercanvi i la distribució de productes.


12. Fomentar i incentivar les experiències de coope-
ració en la producció i les mesures destinades a redu-
ir-ne els costos, com ara la utilització de maquinària 
en comú, les centrals de compres, l’assessorament 
tècnic i la gestió conjunta d’explotacions per a econo-
mitzar mitjans de producció.


13. Fomentar la producció de farratges i cereals eco-
lògics per poder tancar el cicle de la producció rama-
dera ecològica.


14. Millorar els ajuts de les mesures agroambientals 
i de benestar animal destinades al foment de la pro-
ducció integrada i de la producció agrària ecològica, 
i equiparar-los, tenint en compte els preus i costos a 
Catalunya.


15. Afavorir la participació de les dones pageses en 
tots el àmbits sindicals, professionals, cooperatius i 
polítics.


16. Visibilitzar i reconèixer les tasques que les dones 
pageses exerceixen dins el marc de l’explotació fami-
liar agrària, i donar suport a llurs iniciatives produc-
tives, comercials i de gestió com una eina fonamental 
per a afavorir la gestió i l’equilibri territorials.


17. Incrementar d’una manera efectiva el foment de la 
promoció del consum dels productes autòctons amb 


distintius de qualitat o origen certificats i modificar 
a l’alça la limitació del volum de l’import per benefi-
ciari o beneficiària fins al qual es poden rebre ajuts, 
d’acord amb la mesura d’informació i promoció de 
productes en el marc de programes de qualitat dels 
aliments, i també estendre-hi l’accés, com a beneficià- 
ries, a les entitats sense afany de lucre que vulguin 
participar en aquest tipus d’actuacions.


18. Treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el 
comerç i la distribució dels productes agroalimenta-
ris, garantint els recursos humans i materials sufici-
ents per a dur a terme de manera coordinada i sinèr-
gica una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, 
d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, 
comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a as-
segurar el compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i el comerç agroalimentaris.


19. Fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda 
que permetin escurçar la distància entre productors 
i consumidors, prioritzant la venda directa als con-
sumidors i modificant la normativa que impedeix la 
venda directa en espais públics a les agrupacions de 
productors amb personalitat jurídica pròpia.


20. Establir que els grups de productors en què els pa-
gesos professionals són majoritaris siguin prioritaris 
i tinguin dret a assolir el màxim ajut permès per la 
Unió Europea en les línies d’ajut a la transformació i 
la comercialització agroalimentàries.


21. Establir un programa marc territorialitzat de for-
mació per a l’emprenedoria de base agroalimentària, 
amb continguts adreçats al coneixement de l’empresa, 
del mercat i de les fonts de finançament.


22. Reforçar la transferència tecnològica en producció 
agrària i forestal i aprofundir des d’una plataforma 
institucionalment establerta la cooperació i la concer-
tació entre l’Administració i els agents representatius 
del sector i del món del coneixement i la formació.


Proposta de resolució núm. 5
La política agrària comuna


El Parlament de Catalunya insta el Govern a


1. Negociar amb el Govern de l’Estat, en base als 
acords de la Conferència Sectorial d’Agricultura i 
Desenvolupament Rural de 21 de gener del 2014  
i a la normativa de la Unió Europea, la modificació 
immediata del model d’aplicació dels mecanismes 
facultatius de la reforma de la PAC, per adequar-los 
equitativament i eliminar els efectes de l’exclusió dels 
pagesos i ramaders que no han disposat de drets de 
pagament únic.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti 
la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interpro-
fessionals, els contractes tipus, les agrupacions i or-
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ganitzacions de productors, així com l’actualització 
de la regulació de les llotges i altres mecanismes que 
assegurin la transparència dels mercats.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, sense 
desatendre les estratègies i obligacions establertes a 
la normativa de la Unió Europea en matèria de desen-
volupament rural, tenir en compte com a priorització 
en matèria de desenvolupament rural finançat a través 
del FEADER de cara a la programació i reprograma-
cions del període 2014 - 2020, les següents mesures 
i/o operacions: 


– La incorporació de joves.


– La modernització de les explotacions agràries.


– Les indemnitzacions compensatòries de les zones 
amb limitacions naturals o altres específiques.


– Una vegada estudiada la seva viabilitat per a la pa-
gesia professional catalana, l’instrument d’estabilitza-
ció d’ingressos.


– Les mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i 
ramaderia ecològiques.


– La transferència de coneixements i activitats d’in-
formació.


– Els règims de qualitat dels productes agraris i ali-
mentaris.


– Les inversions en els boscos privats.


– La creació d’agrupacions de productors adreçades 
als circuïts curts de distribució.


– L’assessorament i els serveis que el presten.


– La cooperació.


Proposta de resolució núm. 6
L’ús dels combustibles per a usos agrícoles i deducci-
ons fiscals


El Parlament de Catalunya insta al Govern a 


1. Establir una deducció autonòmica a l’IRPF relacio-
nada amb les mesures d’agroambient i clima i d’agri-
cultura ecològica, la de benestar animal en ramaderia 
ecològica, la d’inversions no productives en xarxa na-
tura 2000 i zones de muntanya i la de compensació de 
les zones amb limitacions naturals i altres limitacions 
específiques, així com, per a les indemnitzacions per 
limitacions a l’activitat agrícola i ramadera en Xarxa 
natura 2000. Deducció que només tindrà en compte, 
amb l’objecte d’excloure la possibilitat de doble finan-
çament, la part no compensada dels costos addicio-
nals i les pèrdues d’ingressos com a conseqüència de 
les obligacions, compromisos o limitacions específi-
ques reflectides i justificades en el Programa de Des-
envolupament Rural de Catalunya i el de les pràcti-
ques contemplades en l’article 43 del Reglament (UE) 
1307/2013.


2. Compensar el gravamen autonòmic de l’impost 
sobre les vendes minoristes de determinats hidro-
carburs per a agricultors, ramaders i silvicultors amb 
l’import de la recaptació a Catalunya de l’1 d’agost del 
2004 al 27 de febrer del 2010.


3. Compensar anualment el tipus impositiu auto-
nòmic de l’impost d’hidrocarburs per a agricultors, 
ramaders i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, 
una vegada liquidada la recaptació de cada exercici a 
Catalunya. Aquesta compensació s’efectuarà mitjan-
çant l’aportació dels fons a la Fundació de la Pagesia 
de Catalunya, que els haurà de destinar a la recer-
ca i innovació agroalimentària i forestal, inclosa la 
gestió i coordinació de les activitats per fer possible 
l’aplicació dels fons a les seves finalitats. Els imports 
corresponents a les recaptacions anteriors al 2013 
s’hauran d’haver abonat a la Fundació de la Pagesia 
de Catalunya abans d’acabar l’execució del període de 
programació 2014 - 2020 dels fons europeus adreçats 
a la recerca i innovació.


4. Negociar amb el Govern central la incorporació al 
tram reduït de l’Impost sobre el Valor Afegit del con-
junt de béns i serveis utilitzats en la producció agrícola, 
ramadera i forestal, així com, les flors, les plantes vives 
de caràcter ornamental, així com les llavors, bulbs, es-
queixos i altres productes d’origen exclusivament ve-
getal susceptibles de ser utilitzats en la seva obtenció.


Proposta de resolució núm. 7
La fauna salvatge


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 


1. Elaborar i desenvolupar un pla de gestió eficient 
i correcta de la fauna salvatge, amb l’establiment de 
criteris i directrius a seguir pels titulars dels espais 
cinegètics, amb la coordinació de les funcions dels 
Serveis Territorials i dels Agents Rurals per fer un 
control cinegètic efectiu de les poblacions.


2. Promoure les sembres alternatives i les plantaci-
ons en zones concretes, per tal de provocar efectes 
pal·liatius a la fauna salvatge.


3. Establir mecanismes de garantia de la percepció de 
les corresponents indemnitzacions pels danys que es 
produeixin a les explotacions agràries, ja siguin cau-
sats per les espècies d’aprofitament cinegètic o per les 
protegides.


Proposta de resolució núm. 8
La problemàtica del sector agrari


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


1. Afavorir i reconèixer el paper de les cooperatives 
agràries com a motor de desenvolupament rural i re-
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forçar el cooperativisme com a eina per a assolir els 
objectius d’integració dels productors, fomentant la 
concentració de l’oferta i impulsant la creació d’orga-
nitzacions i associacions de productors.


2. Adequar les línies de foment de l’economia coope-
rativa per a donar suport al creixement i la consolida-
ció dels projectes empresarials.


3. Crear línies d’ajut per portar a terme projectes pilot 
de diversificació, econòmica i social, que serveixin de 
referent per a altres cooperatives.


4. Afavorir la creació d’una xarxa que permeti la in-
tercooperació de les cooperatives amb punts de ven-
da al consumidor en l’intercanvi i distribució de pro- 
ducte.


5. Fomentar la cultura empresarial, conscienciar i 
sensibilitzar els diferents protagonistes de les coo-
peratives, com ara els consells rectors, els directius, 
els treballadors i els socis, per potenciar la cultura 
empresarial i el model de cooperativisme agrari de 
futur.


6. Fomentar les seccions de crèdit de les cooperatives 
agràries.


7. Promoure el producte català, especialment en àm-
bits com el vinícola o olis a la restauració, com a 
mesura fonamental de promoció del comerç de proxi- 
mitat.


8. Donar suport i vetllar per les empreses en el procés 
d’internacionalització dels productes catalans.


9. Negociar amb el Govern central l’exigència en 
l’àmbit de la Unió Europea de no permetre als acords 
bilaterals que aquesta permeti mecanismes de com-
petència deslleial o de discriminació / penalització 
als sistemes productius, conforme a la legislació eu- 
ropea.


10. Reforçar els controls dels productes extracomu-
nitaris, tant pel que fa a les seves característiques 
qualitatives i de traçabilitat com a l’etiquetatge en 
origen, i especialment en l’àmbit de la seguretat ali-
mentària. 


11. Posar a disposició dels agricultors catalans una lí-
nia de crèdits sense interès per a la adquisició i instal-
lació de xarxes protectores anti pedregades, mesura 
que ha d’anar acompanyada de la corresponent garan-
tia per part de l’Administració pertinent de subvenci-
ons als agricultors per finançar la compra i instal·lació 
d’aquestes xarxes protectores.


12. Negociar amb el Govern central per aconseguir 
en el marc de la PAC que el sector de la fruita seca 
rebi els ajuts necessaris per fer viable el manteniment 
d’aquesta activitat, tenint en compte les característi-
ques particulars de les zones de conreu i les especials 
dificultats associades a aquests cultius. 


Proposta de resolució núm. 9
La planificació del sector 


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


1. Elaborar un pla estratègic de foment de les empre-
ses de prestació de serveis agraris, com a mesura fo-
namental per a fomentar la competitivitat del sector, 
adoptant mesures com l’externalització de tasques en 
forma de serveis prestats a tercers a un cost inferior, 
millorar el procés de R+D+i mitjançant l’especialitza-
ció induïda per empreses especialistes, l’augment de 
l’ocupació o la diferenciació laboral del sector agro-
pecuari i forestal vers el sector de serveis a tercers.


2. Potenciar el sistema d’assessorament agrari a Cata-
lunya, com un instrument per millorar la competitivi-
tat de les explotacions.


3. Destinar un pressupost suficient per permetre que el 
cost de l’assegurança del sector agrari sigui assumible 
pel sector per les diferents línies i que les cobertures 
estiguin adaptades a la realitat dels riscos, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir una universalització de la protecció 
del productor i treballar per aconseguir que el sistema 
d’assegurances es converteixi en un sistema de garan-
tia de rendes per a les explotacions agràries.


4. Articular mecanismes sancionadors i inhabilitants 
en els casos de pràctiques deslleials que detectin els 
òrgans de vigilància, en particular mitjançant l’apli-
cació efectiva dels marcs normatius ja existents (com-
petència deslleial, morositat, antidumping, etc).


5. Actuar intensament, amb els recursos humans i 
materials necessaris, en el marc de la normativa vi-
gent, contra les distorsions de mercat, els abusos de 
posició dominant, els acords entre les empreses que 
impedeixin la lliure competència i les vendes a pèr-
dues, entre d’altres, en el sector de l’alimentació i pel 
compliment de les normes comercials dels productes 
alimentaris.


6. Implementar, en el marc de l’Observatori Agro-
alimentari de Preus, un banc de dades que permeti 
analitzar l’estructura i els factors relacionats amb la 
formació de preus dels productes alimentaris.


7. Constituir, en el marc de l’Observatori Agroali-
mentari de Preus, la mesa d’interlocució de l’agroa-
limentació.


8. Implementar sistemes de referència de preus rela-
cionats amb costos de producció, de forma objectiva 
i transparent, que impedeixin el comerç per sota preu 
de cost.


9. Impulsar els estudis necessaris per a valorar l’esta-
bliment a Catalunya d’un instrument d’estabilització 
d’ingressos, adreçat exclusivament a les explotacions 
agràries prioritàries, mitjançant la mutualització del 
risc.
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Proposta de resolució núm. 10
El sector ramader


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


1. Elaborar un pla de mesures de defensa de la conti-
nuïtat de la ramaderia extensiva a Catalunya, que el 
permeti mantenir la competitivitat.


2. Elaborar un pla de mesures de defensa de la con-
tinuïtat del sector lleter a Catalunya, que el permeti 
mantenir la competitivitat un cop desapareguin les 
quotes lleteres al si de la Unió Europea l’any 2015.


3. Defensar un mecanisme de compensació per les in-
versions efectuades per millorar la competitivitat de 
les explotacions lleteres, davant la desaparició de les 
quotes lleteres el 2015, que crea incertesa i malestar 


en aquest sector, que s’ha hagut de descapitalitzar per 
afrontar aquesta millora de competitivitat.


4. Elaborar un pla de xoc per evitar la pèrdua de capa-
citat productiva derivada de la gestió de purins.


5. Habilitar mesures de suport a les explotacions 
agropecuàries per que puguin implementar i posar 
en funcionament instal·lacions adients per l’obtenció 
d’energies alternatives i el tractament i aprofitament 
energètic dels residus animals, així com la depuració 
de l’aigua utilitzada, per tal de millorar la seva com-
petitivitat i reduir l’impacte mediambiental.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
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Reg. 73664 (1)


Proposta transaccional que substitueix 
les propostes de resolució núm. 2 del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
i núm. 3 del Grup Mixt


A la Mesa del Parlament


Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, David Fernàndez i Ramos, portaveu del 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 133 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al De-
bat general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), 
que substitueix les propostes de resolució núm. 2 del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, núm. 3 del Grup Mixt.


Proposta de resolució transaccional


Adoptar les mesures necessàries per crear un banc de 
terres agrícoles i silvícoles, a on hi participi l’admi-
nistració pública, el teixit local i els sindicats agraris, 
amb l’objectiu de facilitar prioritàriament l’accés a la 
terra dels que s’incorporen al món agrari.


Iniciant les modificacions legislatives pertinents per 
tal que les finques agrícoles i silvícoles abintestades 
passin a aquest banc.


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Hortènsia Grau Juan David Fernàndez i Ramos
Diputada GP ICV-EUiA Portaveu del Grup Mixt 
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Reg. 73666 (2)


Proposta transaccional que substitueix  
les propostes de resolució núm. 20 del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, núm. 20 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, núm. 1 del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa


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, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució trans-
accional, subsegüent al Debat general sobre el món 


agrari (tram. 255-00004/10), que substitueix les pro-
postes de resolució núm. 20 del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, núm. 20 del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, núm. 1 del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa.


Proposta de resolució transaccional


Es proposa al Parlament de Catalunya la creació 
d’una comissió d’estudi parlamentària per abordar el 
debat sobre els transgènics, en el marc de la comissió 
d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi 
natural i amb la participació de tots els sectors im-
plicats.


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU, Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Reg. 73670 (3)


Proposta transaccional que substitueix  
les propostes de resolució núm. 7 del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió  
i núm. 7 del Grup Parlamentari del Partit  
Popular de Catalunya


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, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 133 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució transaccional, subsegüent al Debat ge-
neral sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), que 
substitueix les propostes de resolució núm. 7 del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, núm. 7 del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.


Proposta de resolució transaccional


Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, GP del Partit Popu-
lar de Catalunya


A la Proposta de resolució núm. 7, del GP de CiU i 
GP d’ERC i núm. 7 del GP del PPC
Amb modificació


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


a) Pel que fa a la previsió i execució de regadius, fixar 
objectius perdurables. En aquesta desena legislatura, 
els objectius hauran de fixar-se en el termini dels pro-
pers dotze mesos després de l’aprovació d’aquesta re-
solució i es consultarà, prèviament, als representants 
del sector. Es consideraran prioritat les actuacions 
per acabar els que es troben en fase d’execució i de 
modernització de les zones de regadiu tradicional mit-
jançant sistemes més eficients en l’ús de l’aigua i es 
tindran en compte en els objectius el desenvolupament 
de la indústria agroalimentària que acompanyi a les 
produccions fetes en base als regadius.


b) Posar en valor els nostres regadius a la societat civil 
catalana, com a garantia de seguretat alimentària, de 
proveïment d’aliments de qualitat i de proximitat i com 
a preservadors dels efectes del canvi climàtic.»


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC
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Reg. 73671 (4)


Proposta transaccional que substitueix 
la proposta de resolució núm. 5 del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
presentada pel Grup Parlamentari  
de Convergència i Unió, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya  
i Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya


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, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 133 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució transaccional, subsegüent al Debat ge-
neral sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), que 
substitueix les propostes de resolució núm. 5 del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.


Proposta de resolució transaccional


Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, GP del Partit Popu-
lar de Catalunya


A la Proposta de resolució núm. 5, del GP del PPC
Amb addició


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a tenir en compte, l’especial situació de 
vulnerabilitat financera i econòmica de les petites i 
mitjanes explotacions agràries i forestals catalanes, el 
titular de les quals és una persona agricultora profes-
sional, en la gestió dels pagaments de les quantitats 
pendents d’abonar per les dificultats de tresoreria a la 
que es veu sotmès i impulsarà l’abonament dels ajuts, 
indemnitzacions i expropiacions pendents als agricul-
tors professionals o a les seves explotacions, d’acord 
amb la normativa d’estabilitat pressupostària i les dis-
ponibilitats de tresoreria.»


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu del GP CiU; Marta Ro-
vira i Vergés, portaveu del GP ERC, i Josep Enric Mi-
llo i Rocher, portaveu del GP PPC
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Reg. 73644, 73645, 73646


Rectificació del text presentat, relativa  
a les propostes de resolució presentades  
pel Grup Parlamentari Socialista


Reg. 73644


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, co-
muniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l’errada següent en les Propostes de Resolució al De-
bat general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), 
presentada 09/07/2014 i amb número de registre 
73515.


Proposta de resolució núm. 8


Hi ha de dir: 


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


1. Augmentar la vigilància del Mossos d’Esquadra ar-
reu de les zones agràries i rurals i agilitzar les tramita-
cions de les denúncies.


2. Establir un sistema de traçabilitat de tots els pro-
ductes agropecuaris que hi ha als mercats.


3. Establir un registre obligatori de compres de pro-
ductes agropecuaris per evitar la venda de productes 
robats.»


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC


Reg. 73645


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, co-
muniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l’errada següent en Propostes de Resolució al Debat 
general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), 
presentada el 09/07/2014 i amb número de registre 
73515.


Proposta de resolució núm. 9


Hi ha de dir: 


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


1. Fixar les previsions de la legislatura en la planifica-
ció de regadius i xarxa de camins.


2. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) arreu del territori 
per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar com-
petitivitat.


3. Fomentar la instal·lació d’energies renovables a les 
explotacions agràries.


4. Destinar recursos i impulsar el Pla General de Po-
lítica Forestal de Catalunya per tal de millorar l’apro-
fitament forestal.»


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC


Reg. 73646


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, co-
muniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l’errada següent en Propostes de Resolució al Debat 
general sobre el món agrari (tram. 255-00004/10), 
presentada 09/07/2014 i amb número de registre 
73515.


Proposta de resolució núm. 10


Hi ha de dir: 


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


1. Impulsar la gestió eficient i correcta de la fauna 
salvatge, amb l’establiment de criteris i directrius a 
seguir pels titulars dels espais cinegètics, amb la coor-
dinació de les funcions deis Serveis Territorials i deis 
agents rurals per fer un control cinegètic efectiu de les 
poblacions.


2. Avaluar i presentar una proposta de millora del fun-
cionament dels acompanyaments a les reserves nacio-
nals de caça.


3. Impulsar i aprovar un Projecte de Llei de Caça de 
Catalunya.


4. Donar compliment als acords i resolucions per 
tal de concretar el desplegament de carrera del Cos 
d’Agents Rurals i la convocatòria de les places C1.»


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Reg. 73665


Retirada del punt 3 de la proposta de  
resolució 5, presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament que 
retira el punt número 3 de la Proposta de Resolució 
número 5 «Foment de l’Agricultura i Ramaderia Eco-
lògica». 


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Reg. 73672


Esmena tècnica a la proposta de resolució 7, 
presentada pel Grup Mixt


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 133 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents propostes 
de resolució transaccionals, subsegüents al Debat ge-
neral sobre el món agrari (tram. 255-00004/10).


Esmena tècnica proposta resolució núm. 7


Aprovar un pla estratègic de gestió silvícola integral 
de la superfícies forestal del país perquè és un sector 
estratègic clau en matèria d’auto ocupació, desenvolu-
pament rural i de generació de recursos, i perquè és el 
millor antídot contra els incendis.


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Reg. 73673, 73674


Retirada, esmena tècnica i rectificació del 
text presentat, relatius a les propostes de 
resolució presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans


Reg. 73673


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat general so-
bre el món agrari (tram. 255-00004/10).


Propostes de resolució


Retirada dels punts següents al text  


de les propostes núm. 1, 2, 3, 5, 8 i 9


Esmena tècnica a la proposta núm. 2


Proposta de resolució núm. 1
Pla estratègic de lluita contra les espècies invasores


Aquest Pla s’ha d’elaborar de forma consensuada amb 
els sectors implicats, les diferents administracions, el 
món acadèmic i les organitzacions de defensa de la 
natura i la biodiversitat, i s’haurà de presentar al si de 
la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya, 
abans del 31 de desembre de 2014, per tal d’avaluar la 
seva implementació.


Proposta de resolució núm. 2
Pla estratègic d’usos de l’aigua


Aquest Pla s’ha d’elaborar de forma consensuada amb 
els sectors implicats, les diferents administracions, les 
confederacions hidrogràfiques, el món acadèmic i les 
organitzacions de defensa de la natura i la biodiversitat, 
i s’haurà d’elaborar abans del 31 de juliol de 2015 i es 
presentarà al si de la Comissió d’Agricultura del Par-
lament de Catalunya, per tal d’avaluar la seva imple-
mentació.


Proposta de resolució núm. 3
Energies renovables i autoconsum a les explotacions 
agràries i ramaderes


4. Afavorir, aplicant incentius fiscals, el consum intern 
en l’àmbit industrial i agrari en relació a l’ús energètic 
de la biomassa forestal, facilitant la instal·lació de cal-
deres i altres equips industrials basats en el consum de 
biomassa.


Proposta de resolució núm. 5
La política agrària comuna


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, sense 
desatendre les estratègies i obligacions establertes a la 
normativa de la Unió Europea en matèria de desenvo-
lupament rural, tenir en compte com a priorització en 
matèria de desenvolupament rural finançat a través del 
FEADER de cara a la programació i reprogramacions 
del període 2014-2020, les següents mesures i/o ope-
racions:


– La incorporació de joves.


– La modernització de les explotacions agràries.


– Les indemnitzacions compensatòries de les zones 
amb limitacions naturals o altres específiques.


– Una vegada estudiada la seva viabilitat per a la page-
sia professional catalana, l’instrument d’estabilització 
d’ingressos.


– Les mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i 
ramaderia ecològiques.


– La transferència de coneixements i activitats d’infor-
mació.


– Els règims de qualitat dels productes agraris i ali-
mentaris.


– Les inversions en els boscos privats.


– La creació d’agrupacions de productors adreçades als 
circuïts curts de distribució.


– L’assessorament i els serveis que el presten.


– La cooperació.


Proposta de resolució núm. 8
La problemàtica del sector agrari


3. Crear línies d’ajut per portar a terme projectes pilot 
de diversificació, econòmica i social, que serveixin de 
referent per a altres cooperatives.


11. Posar a disposició dels agricultors catalans una lí-
nia de crèdits sense interès per a la adquisició i instal-
lació de xarxes protectores anti pedregades, mesura 
que ha d’anar acompanyada de la corresponent garan-
tia per part de l’Administració pertinent de subvenci-
ons als agricultors per finançar la compra i instal·lació 
d’aquestes xarxes protectores.


Proposta de resolució núm. 9
La planificació del sector


3. Destinar un pressupost suficient per permetre que el 
cost de l’assegurança del sector agrari sigui assumible 
pel sector per les diferents línies i que les cobertures 
estiguin adaptades a la realitat dels riscos, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir una universalització de la protecció 
del productor i treballar per aconseguir que el sistema 
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d’assegurances es converteixi en un sistema de garan-
tia de rendes per a les explotacions agràries.


9. Impulsar els estudis necessaris per a valorar l’esta-
bliment a Catalunya d’un instrument d’estabilització 
d’ingressos, adreçat exclusivament a les explotacions 
agràries prioritàries, mitjançant la mutualització del 
risc.


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s


Reg. 73674


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que 
ha advertit l’errada següent en les propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat general sobre el món agrari 
(tram. 255-00004/10), presentades el 9 de juliol de 
2014 i amb número de registre 73540.


On hi diu: 


«Proposta de resolució núm. 2
»Pla estratègic d’usos de l’aigua 


»El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Pla Hidrològic català d’aprofi-
tament i ús sostenible dels recursos [...]»


Hi ha de dir: 


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Pla estratègic d’usos de l’aigua 
per l’aprofitament i ús sostenible dels recursos [...]»


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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