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SESSIÓ NÚM. 37.1

La sessió s’obre a les cinc de la tarda i tres minuts. Pre-
sideix la presidenta del Parlament, acompanyada de la 
vicepresidenta primera, el vicepresident segon i els secre-
taris segon, tercer i quart. Assisteixen la Mesa la secretà-
ria general i el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Al banc del Govern seuen els consellers de la Presidèn-
cia, d’Economia i Coneixement, d’Ensenyament, de Sa-
lut, d’Interior i de Territori i Sostenibilitat.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari i els 
centres logístics (tram. 300-00202/10). Grup Parlamenta-
ri Socialista. Substanciació.

2. Interpel·lació al Govern sobre l’execució dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives per 
al 2015 (tram. 300-00201/10). Josep Vendrell Gardeñes, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre l’assignació pressu-
postària per a sanitat i les previsions per al 2015 (tram. 
300-00206/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre el Pla integral d’atenció 
a les persones amb trastorn mental i addiccions (tram. 
300-00205/10). Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del reial de-
cret que garanteix el dret dels alumnes a rebre l’ense-
nyament en totes les llengües oficials a Catalunya (tram. 
300-00204/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a bastir 
les estructures d’estat necessàries per a la transició na-
cional (tram. 300-00203/10). Pere Aragonès i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de segure-
tat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa (tram. 
300-00200/10). Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt. 
Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a 
la gent gran (tram. 300-00207/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Composició de la Mesa del Parlament (tram. 398-
00001/10). Elecció del secretari primer o secretària pri-
mera.

10. Preguntes amb resposta oral.

11. Situació de compatibilitat d’una diputada (tram. 234-
00024/10). Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 
357, 104).

12. Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 200-00006/10). Comissió d’Empre-
sa i Ocupació. Debat i votació del dictamen de la comis-
sió (dictamen: BOPC 367, 3).

13. Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que 
produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la produc-
ció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència 
en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera (tram. 200-00016/10). Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del 
dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 368, 3).

14. Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
7 de juliol, del cinema (tram. 200-00019/10). Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a 
la totalitat (text presentat: BOPC 301, 26).

15. Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provi-
sió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 200-
00023/10). Govern de la Generalitat. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 356, 3).

16. Projecte de llei de cooperatives (tram. 200-00020/10). 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 322, 16).

17. Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern (tram. 202-00056/10). Comis-
sió d’Afers Institucionals. Debat de totalitat (text elaborat 
per la ponència: BOPC 341, 6).

18. Procediment per a elegir el vicepresident o vicepre-
sidenta de la Junta de Museus de Catalunya (tram. 284-
00022/10). Grups parlamentaris. Designació.

19. Procediment per a elegir tres vocals de la Comissió 
Executiva de la Junta de Museus (tram. 284-00019/10). 
Grups parlamentaris. Designació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació del comerç (tram. 302-00191/10). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els infants en situació de vulnerabilitat (tram. 302-
00188/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’acadèmia aranesa de la llengua occitana (tram. 302-
00189/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la coordinació del Departament d’Interior amb les poli-
cies locals (tram. 302-00190/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atenció sanitària del sistema sanitari públic (tram. 302-
00192/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació dels hospitals (tram. 302-00193/10). Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Debat i votació.



Sèrie P - Núm. 71 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 37.1  4

La presidenta

Iniciem la sessió plenària.

Ho fem amb les interpel·lacions, tal com vam acordar. 
I, d’acord amb la sol·licitud que ha presentat el Govern, 
els proposo, segons el que estableix l’article 72.3 del 
Reglament, l’alteració de l’ordre del dia d’aquesta ses-
sió plenària, de tal manera que la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre 
públic i gestió de la pobresa, actual punt setè, pugui 
ser substanciada a continuació del punt segon de l’or-
dre del dia. També que aquesta interpel·lació pugui ser 
substanciada..., la interpel·lació sobre l’aplicació del 
reial decret que garanteix el dret dels alumnes a rebre 
l’ensenyament en totes les llengües oficials a Catalu-
nya..., com a actual punt cinquè. I, per tant, els dono 
ara la relació tal com quedarà: punts 1, 2, 7, 5, 3, 4 i 6. 
Ho repeteixo? (Pausa.) 1, 2, 7, 5, 3, 4 i 6. La que actual- 
ment és el punt vuitè passarà a l’últim punt de l’or-
dre del dia, i serà demà després del Projecte de llei de 
seguretat industrial. O sigui que aquesta tarda subs-
tanciarem set interpel·lacions, set. Entesos? (Pausa.) 
Doncs s’aprova per assentiment. Queda, doncs, modi-
ficat en aquest sentit l’ordre del dia.

Interpel·lació
al Govern sobre el transport ferroviari i els 
centres logístics (tram. 300-00202/10).

I comencem amb les interpel·lacions i amb el punt pri-
mer, que és sobre el transport ferroviari i els centres 
logístics. Presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats, in-
tentaré resumir tota la intervenció en els deu minuts 
que utilitzaré per a aquesta interpel·lació, atesa l’agen-
da del conseller, que en part té a veure amb algunes de 
les qüestions que li plantejaré aquesta tarda. 

Miri, conseller, nosaltres creiem que no podem renun-
ciar a seguir sent un dels motors econòmics del sud 
d’Europa. Ningú discuteix, jo crec que ningú discuteix, 
que Catalunya és una gran regió econòmica i industrial  
d’Espanya i d’Europa. Aquesta posició tradicional que 
hem tingut únicament la mantindrem si realitzem un 
esforç continuat d’atracció d’inversions, de competiti-
vitat, d’innovació, emmarcat en un entorn d’inversió 
pública intel·ligent, intel·ligent des del punt de vista del 
control de la inversió que hem de fer. Tots sabem que 
en aquests moments no podem fer tanta despesa com 
anys anteriors. 

Dins dels paraigües de les polítiques de competitivi-
tat, els socialistes reivindiquem la importància de la 
política industrial. Creiem que un dels objectius de 
la política industrial ha de ser acompanyar la indús-
tria en els processos de transformació, d’adaptació a 
la globalització, creant entorns que afavoreixin jus-
tament l’activitat empresarial..., de tots, però sobretot 
d’aquells que tenen a veure amb l’exportació i que te-
nen vocació exportadora. 

Hem de tenir en compte també que Espanya i Catalu-
nya tenim una posició geogràfica estratègica que ens 
situa com la porta del sud d’Europa per a l’entrada de 
mercaderies que provenen del nord d’Àfrica, d’Amèri-
ca o d’Àsia. 

Catalunya, gràcies també a la importància dels ports 
de Barcelona i de Tarragona, ha d’apostar, des del nos-
tre punt de vista, per un nou model de creixement eco-
nòmic que es fonamenti també en la logística i els seus 
entorns industrials. La logística és cada cop un factor 
més important per a la competitivitat econòmica. El 
transport de mercaderies i la seva distribució creixen 
a unes taxes per sobre del creixement del producte in-
terior brut de Catalunya de manera sostinguda en els 
darrers anys, al voltant d’un 4 per cent per damunt del 
global de l’economia, i a més a més genera milers de 
llocs de treball. 

És cert que una bona part del transport de mercade-
ries –en el mercat intern això es fa evident, però so-
bretot també en les activitats exportadores– es fa per 
transport terrestre. Ara bé, la construcció del corredor 
mediterrani, que ens permetrà establir una connexió 
operable amb la resta de la xarxa ferroviària europea, 
i també la millora dels accessos ferroviaris al port de 
Barcelona i al port de Tarragona, aquests darrers amb 
ample internacional, han de servir per captar mercats 
internacionals, però de manera especial han de servir 
com a plataforma per a les indústries exportadores ca-
talanes. Els avantatges competitius i els menors costos 
externs que ofereix el ferrocarril originen ja avui un 
interès que va en augment per part dels operadors lo-
gístics. De fet, l’activitat ferroviària en el transport de 
mercaderies ha crescut l’any passat, l’any 2013, un 15 
per cent respecte a l’any anterior. L’activitat econòmi-
ca i el creixement del transport de mercaderies van, 
per tant, estretament lligats. Nosaltres creiem que no 
serà possible mantenir un bon nivell de l’economia ca-
talana sense incrementar el transport de mercaderies. 

Avui ja ens trobem en l’inici d’una millora dels indi-
cadors macroeconòmics. Ens n’alegrem, que hi hagi 
aquesta millora dels indicadors macroeconòmics, que a 
vegades no s’acaben de traslladar amb la força que seria 
necessària a altres indicadors; per exemple, els laborals, 
no? Tot i que es creen nous llocs de treball, aquests, 
probablement per les lleis laborals aprovades recent-
ment..., encara no són afavoridores de creació de llocs 
de treball estables i amb salaris dignes. 

La logística ha de ser, des del nostre punt de vista, un 
dels vectors de la recuperació. Per tant, nosaltres creiem  
que caldria disposar d’un pla estratègic logístic de Ca-
talunya degudament acordat amb els diferents sectors 
i que definís línies i programes d’actuació sota una 
concepció, sota un paraigua integral; un pla en línia 
amb les directrius del Llibre verd sobre transport de 
mercaderies de la Unió Europea, del programa Marco 
Polo, que té com a objectiu la millora ambiental del 
transport, que aquesta també hauria de ser, o és per 
nosaltres, una de les preocupacions, i per això tam-
bé li fem aquesta interpel·lació avui, no? I, sobretot, en 
el marc en què ens movem, a Catalunya, i en aquesta 
gran zona d’activitat econòmica que és la regió me-
tropolitana de Barcelona, on un dels problemes am-



Sèrie P - Núm. 71 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 37.1  5

bientals que tenim és la qualitat de l’aire, l’estratègia 
s’hauria d’emmarcar justament en la coordinació amb 
les polítiques també europees, les indicacions del lli-
bre verd que li parlava abans i del programa Marco 
Polo, que tenen un interès especial a reforçar el trans-
port per ferrocarril per augmentar la seva quota de 
mercat. Des del nostre punt de vista, hem de reduir 
l’emissió de contaminants i la petjada del carboni.

En la nostra opinió, hem de reforçar la intermodali-
tat. I per això cal incrementar infraestructures nodals. 
Per això, conseller, voldríem conèixer quina és l’estra-
tègia del Govern en aquesta matèria. Els socialistes ja 
li avancem que les infraestructures més urgents que 
caldria, o que cal, acabar d’implementar, per això li 
parlava abans d’inversions intel·ligents..., és acabar els 
accessos ferroviaris al port de Barcelona, jo crec que 
amb això hi devem estar tots d’acord, i després definir i 
executar el mapa de centres logístics desenvolupats per 
CIMALSA, bàsicament el CIM Penedès i el CIM Em-
pordà..., que aquests centres, que tenen un caràcter in-
termodal, han de connectar, connectaran, amb el port 
de Barcelona i el port de Tarragona i la terminal de la 
Llagosta mitjançant el corredor mediterrani. Per cert, 
parlant de la terminal de la Llagosta, també en voldríem  
conèixer l’estat de concreció, perquè tothom en parla 
però ningú és capaç d’explicar-ne l’estat de concreció. 
També del CIM Penedès i del CIM Empordà, eh? De 
fet, nosaltres no entenem, jo crec que ningú ho entén..., 
no s’entén el corredor mediterrani sense accessos i àrees  
logístiques associades. Nosaltres també creiem, i li de-
manem la seva opinió, que caldria estudiar urgentment 
la possibilitat que a la terminal de la Llagosta, aquesta 
futura terminal de la Llagosta, o bé al port de Barcelo-
na, s’hi faci arribar una autopista ferroviària, que ara 
s’acaba al Voló, i nosaltres creiem que cal fer-la arri-
bar també a la regió metropolitana de Barcelona. Si ens 
concreta quin és l’estat del CIM de l’Empordà, també 
hauríem de parlar aquí, tenint en compte la pèrdua de 
mercat que en aquests moments té el túnel de pagament  
de la línia d’alta velocitat..., creiem que hauríem també de  
resoldre la connexió amb ample internacional a través 
del tercer fil entre Figueres i Portbou.

En definitiva, conseller, atesa la importància que nos-
altres donem des del punt de vista econòmic a l’ac-
tivitat logística, al transport de mercaderies, per a la  
captació de mercats internacionals, però també per a les 
empreses catalanes amb vocació exportadora, també 
les espanyoles, però també per les fortes implicacions  
ambientals que té el sector, volem que ens expliqui 
com estan els protocols de col·laboració amb el Minis-
terio de Fomento en aquesta matèria; com té avançat 
el Govern de la Generalitat, si és que ho té avançat, i  
quin és el nivell de concreció..., i quan els farà pú-
blics..., els estudis necessaris per avaluar la viabilitat 
logística i ambiental de les terminals que li he esmen-
tat, si és que al seu parer i al parer del Govern són 
necessàries, si és que ho són totes, i com negocia el 
Govern de la Generalitat i la seva conselleria amb  
el Ministerio de Fomento aquestes qüestions, i quin és 
l’horitzó, o quin pot ser l’horitzó, d’inversions.

I amb aquests quaranta-vuit segons que em queden, ja 
li he dit que no li faria rèplica atesa la seva agenda 

institucional, nosaltres també creiem... –i en voldríem 
conèixer l’opinió del Govern, temps tindrem també 
en el debat de la moció subsegüent–, nosaltres creiem 
que caldria una aposta més ferma en l’aspecte de la 
supressió de barreres a la competència en el transport 
ferroviari de mercaderies per part del Govern de l’Es-
tat, que fa grans declaracions, però que encara té un 
mercat el 80 per cent del qual el gestiona Renfe Ope-
radora i no ha acabat d’obrir el mercat amb les condi-
cions que nosaltres creiem que serien necessàries.

Gràcies, presidenta, diputades i diputats. Senyor con-
seller, espero la seva resposta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller de 
Territori i Sostenibilitat, l’honorable senyor Santi Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 
(Santi Vila i Vicente)

Molt bona tarda. Moltes gràcies, molt honorable presi-
denta. Il·lustre diputat senyor Jordi Terrades, senyores 
i senyors diputats que ens acompanyen, bé, en primer 
lloc, agrair-li la cortesia, la delicadesa, de prescin-
dir de la legítima rèplica que segurament alguna de 
les meves opinions li podria merèixer, perquè com 
és sabut avui a la tarda hi ha un acte important que 
té a veure amb aquesta pregunta de control, que és la 
visita justament de la ministra de Foment al port de 
Tarragona per fer possible i donar compliment a una 
inversió important, milionària, que ha millorat signi-
ficativament la capacitat d’infraestructura portuària 
petroquímica a Tarragona. Per tant, li agraeixo mol-
tíssim, diputat, que permeti que puguem complir el 
control parlamentari i, alhora, també, amb la visita del 
Ministeri de Foment a Tarragona.

Bé. També celebro –ja entro en la resposta de la seva 
pregunta– la coincidència en els grans principis rec-
tors de la pregunta de control sobre transport ferro-
viari i centres logístics que vostè ens fa. Jo, partint de 
la premissa que m’han sentit dir en seu parlamentà-
ria en alguna altra ocasió que crec que Catalunya és 
un país raonablement madur, des del punt de vista de 
la seva dotació d’infraestructures –raonablement ma-
dur: tenim infraestructura portuària a Barcelona i 
a Tarragona per a molts anys, no ens l’acabarem; te-
nim infraestructura aeroportuària per a molts anys, 
no ens l’acabarem; tenim infraestructura ferroviària i 
viària pendent de completar, però, en definitiva, amb 
un nivell de maduresa important–, és l’hora, com vos-
tè insinuava en la seva intervenció, d’aportar-hi intel-
ligència. Aportar-hi intel·ligència vol dir, en definitiva, 
fer un esforç significatiu per posar-nos alineats amb 
les orientacions que, des del marc de la Unió Europea 
i de les de la Comissió Europea en concret, doncs, re-
comanen als diversos estats membre, que inspirin la 
gestió de les seves infraestructures, de les seves àrees 
logístiques.

En aquest sentit, jo voldria fer-li notar quatre grans prin-
cipis, quatre grans principis que haurien d’«empapar», 
eh?, totes les nostres decisions. En primer lloc –vostè 
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s’hi ha referit–, aquesta idea d’interoperativitat en la 
nostra xarxa ferroviària. Hem de culminar, per fi, la do-
tació d’una infraestructura ferroviària que tingui am-
ple ibèric i, sobretot, que tingui ample internacional. 
I, en aquest sentit, clama al cel que entre Castellbisbal 
i Tarragona –de fet, entre Castellbisbal, podríem dir, i 
València– hauríem de tenir una xarxa ferroviària que 
realment combinés la solució que finalment es pugui 
arbitrar segur la disponibilitat d’ample internacional, 
eh?, per als nostres combois de mercaderies a través 
del ferrocarril.

Un segon principi rector, jo crec que inspirador de les 
nostres polítiques, hauria de ser garantir major capaci-
tat. La nostra és una xarxa que amb poques decisions 
podria incrementar significativament la seva capacitat. 
Això vol dir eliminació d’importants colls d’ampolla 
–vostè en coneix alguns perfectament, especialment a 
la nostra àrea metropolitana–, i també vol dir jugar fort 
per la discriminació entre el trànsit de mercaderies i el 
trànsit de viatgers. Aquesta és una aposta tímida que 
s’ha insinuat en algun moment, però que per proble-
mes de gestió, eh?, per problemes a vegades de con-
tractes existents no hem portat a uns nivells de major 
maduresa. És un pecat, si em permet aquesta expressió  
més informal, que hem comès Pirineus al sud estant i 
Pirineus al nord estant, eh?, perquè també en el tram 
francès entre Perpinyà i Montpeller, doncs, patim 
aquesta incapacitat d’haver discriminat correctament 
la nostra xarxa d’infraestructura ferroviària i, per tant, 
de jugar fort l’aposta pel trànsit de mercaderies seg-
mentat, discriminat. Com ho és en aquesta línia de  
l’increment de la capacitat el repte, el desafiament  
de poder formar trens més llargs; si volem ser com-
petitius, hem de formar trens més llargs. I en aquest 
sentit, els 750 metres d’andanes per fer possible com-
bois més llargs han de ser un objectiu no només en la 
nostra xarxa immediata, sinó més enllà dels nostres 
límits administratius, en tota l’àrea d’influència de què 
depèn i que condiciona la nostra activitat econòmica.

Hi ha un tercer principi rector que en podríem dir el 
principi d’eficiència: hauríem de prioritzar, especial-
ment en els nostres temps de dificultats pressupostàries,  
aquelles actuacions que tenen un major cost benefi-
ci, que tenen, en definitiva, una millor relació des de la 
inversió i el retorn econòmic i social que generen. En 
aquest sentit, és absolutament necessari –necessari– 
que preservem als nostres ports, als nostres sistemes 
logístics, als nostres aeroports al màxim el seu princi-
pi d’autonomia de gestió i d’autonomia financera, com 
ho és, en definitiva, que identifiquem clarament quines 
són aquelles inversions que a curt, per exemple, haurà 
de dur a terme Adif i que tindran un retorn, una rendibi-
litat econòmica més important. En aquest sentit, un bon 
indicador d’aquest nivell d’eficiència podria ser la com-
plicitat amb el món privat. Aquelles inversions que ràpi-
dament tenen una correspondència en forma d’inversió 
privada indiquen clarament al Govern que està encer-
tant i, en canvi, aquelles inversions que al final, doncs, 
es queden isolades, sense complicitat privada, segur que 
ens confirmen que alguna cosa no hem fet bé.

Finalment, intermodalitat; aquest és un clàssic, és un 
tema conegut. Vostè em preguntava pels accessos al 

port de Barcelona, que encarnen com ningú la neces-
sitat de dotar-nos d’un model intermodal. En aquest 
sentit, fer-li notar que deu ser qüestió d’hores o de 
dies, eh?, que el Ministeri de Foment confirmi l’ad-
judicació definitiva de les obres dels accessos viaris 
al port de Barcelona. A més a més, vull pensar que 
tindrem una excel·lent notícia i no només aquests ac-
cessos, eh?, que algú posava en dubte que es durien a  
terme, es duran a terme, sinó que també que hi haurà 
una participació del teixit empresarial del nostre país 
prou important. Per tant, doble bona notícia que con-
firma que vivim un moment relativament dolç des del 
punt de vista de la coincidència dels principis. Altra 
cosa és que en l’execució dels projectes ens està cos-
tant molt de ser tot el competitius que hauríem de ser. 

I en aquest sentit, només per fer-li una panoràmica 
ben ràpida i aprofitar aquests minuts que em queden, 
fer-li notar que tenim obres adjudicades per aconse-
guir el tercer fil en tot el tram de Tarragona i, en can-
vi, les obres no comencen. I clama al cel que tinguem 
obres adjudicades fa més d’un any i que les obres no 
comencin. No li detallo per una qüestió d’economia 
de temps totes les obres importants, eh?, entre Cas-
tellbisbal i València, per fer la traça grossa, que tenen 
contractes adjudicats i que, en canvi, no compten amb 
l’autorització a l’hora de començar. Crec que aquest és 
un tema important que haurem de posar tota la nostra 
pressió política i lobbística territorial, no partidista, si-
nó territorial, per prioritzar. Entre altres coses, perquè 
el retard en l’execució d’aquestes obres porta decisions  
com la que ha fet pública BASF en aquests moments des  
de la petroquímica de Tarragona, quan ens han indicat 
clarament que posposaven dos anys la concreció d’una 
inversió amb la seva pròpia plataforma logística a l’es-
pera que arribi el tercer fil. Crec que això, finalment, 
no és una notícia terrible, però és, sense cap mena de 
dubte, una targeta groga, eh? I BASF, molt delicada-
ment, ens fa saber que estan compromesos amb el ter-
ritori, que es creuen el compromís del Govern de l’Es-
tat i del Govern de Catalunya i de les institucions amb 
el corredor mediterrani, però que constaten que anem 
amb retard. Per tant, conscients de les dificultats del 
moment, no és menys veritat que hem de ser molt tena-
ços en l’exigència que aquestes obres s’executin.

Mirant a nord, fer-li notar que, efectivament, des de 
la perspectiva del corredor mediterrani el que hem fet 
fins ara amb relació al Pertús i a Portbou també ne-
cessita millorar. I també comparteixo amb vostè que 
l’aposta ha de ser progressar cap a l’especialització de 
les vies i especialitzar el trànsit de viatgers en el que és, 
en aquests moments, ja l’ample internacional, a través 
del túnel del Pertús, i progressivament, doncs, incorpo-
rar l’ample internacional també a l’actual ample ibèric 
fins a Portbou, i anar especialitzant, discriminant mer-
caderies cap a Portbou i trànsit de viatgers pel Pertús. 
En aquest sentit, les dades, lògicament, disten moltís-
sim de les previsions i dels contractes inicials que, per 
exemple, va subscriure TP Ferro. I és misèrrima, eh?, 
l’aportació de dos trens de mercaderies diaris que ens 
aquests moments transcorren per aquest recorregut i 
els, a penes –em sembla recordar–, vuit trens diaris 
que el fan per a viatgers. Per tant, mirant a nord, hem 
de millorar.
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Un tercer aspecte que vostè ha tocat i jo crec que també 
és molt oportú és quina és la posició del Govern amb 
relació a les àrees logístiques. En aquests moments, 
com sap, podem parlar de quatre grans activitats lo-
gístiques des de la perspectiva estrictament pública i 
podem parlar també d’algunes iniciatives que des del 
punt de vista privat s’estan duent a terme. Vostè diu: 
«Què passa amb la Llagosta?» La Llagosta és lògic 
que a vostè, a més a més, tinent d’alcalde de la ciutat 
de Granollers, li preocupi, perquè sap que el futur de 
l’estació de mercaderies a Granollers depèn que per fi 
desencallem la Llagosta. Propietat d’Adif, és l’eterna  
promesa incomplerta i, en aquest sentit, crec que hau-
ríem de ser exigents i aconseguir que la Llagosta tingui 
el recorregut que ha de tenir, que el pot tenir. Però pro-
pietat d’Adif, hi insisteixo, eh?, i en tot cas, la determi-
nació nostra hi serà sense cap mena de dubte.

Quant al Logis Empordà i al Logis Penedès, fer-li no-
tar, per exemple, en el cas del Logis Empordà, que hi 
ha diverses iniciatives privades que hi tenen molt d’in-
terès: la companyia Tradisa, la companyia Mosolf, i 
que amb CIMALSA hem treballat una solució, una 
possible inversió que necessitaria una petita inversió, 
4 milions d’euros, d’Adif. Quan parlem de prioritzar 
i d’invertir clarament, doncs, aquesta actuació tindria 
un efecte multiplicador important. Com, en la mateixa 
línia, eh?, la planificació que hem fet per al Logis Pe-
nedès, doncs, també ho contempla i ens podria situar  
en la possibilitat d’atendre ràpidament peticions del 
món privat que ràpidament ens ho indiquen.

Des del punt de vista privat, jo centraria la nostra aten-
ció a curt termini en el port de Barcelona i en el port 
de Tarragona. En el port de Tarragona, clarament hi 
ha moltes iniciatives madures, a punt –BASF n’és una, 
sense cap mena de dubte; n’hi ha d’altres–, i que inten-
taran combinar les seves pròpies inversions privades 
també amb el compromís explícit pressupostari d’Adif 
a l’hora de garantir el que és el gran problema –i amb 
això acabo–: fixin-se, tenim en aquests moments unes 
dotacions logístiques importants, tenim unes infraes-
tructures portuàries importants i no tenim ben resolta 
la seva accessibilitat als grans corredors. I aquest és el 
gran desafiament, eh?, que fins i tot fa poques setma-
nes ens va propiciar un dels desencontres més grans 
amb el Govern de l’Estat, finalment, afortunadament, 
reconduït. Però, fixin-se que el gran desafiament que 
tenim, eh?, si fem una anàlisi serena, poc partidista, 
és: tenim una gran dotació d’infraestructura logística, 
una gran dotació d’infraestructura portuària i aero-
portuària i, en canvi, no hem resolt...

La presidenta

Conseller...

El conseller de Territori i Sostenibilitat

...en els últims anys la seva connectivitat amb els 
grans corredors d’accessos.

Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores diputats. 

La presidenta

El senyor Jordi Terrades... (Veus de fons.) No? D’acord.

Interpel·lació
al Govern sobre l’execució dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015 (tram. 300-00201/10)

Passem a l’altra interpel·lació, que és sobre l’execució 
dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i les 
perspectives per al 2015. Presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre senyor Jo-
sep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. En primer lloc, en aquesta prime-
ra intervenció del nostre grup parlamentari, manifes-
tar la nostra solidaritat amb el poble palestí i la nostra 
indignació per la massacre que està patint per part del 
Govern israelià. Ja sé que això no és objecte d’aques-
ta interpel·lació, però em semblava necessari fer-ho en 
aquesta primera intervenció del nostre grup parlamen-
tari en aquest Ple.

Conseller, els departaments de la Generalitat estan en 
ple procés d’elaboració dels pressupostos de 2015; és el 
moment també de conèixer com s’està produint l’exe-
cució del pressupost del 2014 i entenem, conseller, que 
la seva responsabilitat és transversal, no només afecta 
el Departament d’Economia i Coneixement, sinó que, 
en tant que elabora i gestiona el pressupost, té una in-
cidència directa sobre el conjunt de polítiques del Go-
vern: sobre salut, sobre educació, sobre ocupació i  
sobre protecció social. Vostè també és el responsable 
del que passa amb aquestes polítiques i no només, per 
exemple, la consellera Rigau o el conseller Boi Ruiz.

En aquesta interpel·lació li voldria plantejar dues grans 
qüestions que afecten el pressupost i la política econò-
mica: primer, el Govern comparteix o no la idea que 
el principal problema que ara pateix Catalunya és el 
creixement de les desigualtats i una de les causes que 
les genera, com és l’atur? Segon, quin és el seu model 
de serveis públics? Amb l’excusa de la crisi, vostès es-
tan reconfigurant el model de serveis públics català, la 
gestió de l’aigua o el sistema sanitari, per exemple, per 
afavorir la gestió privada o la seva mercantilització.

Sobre la desigualtat: la diferència entre el 20 per cent 
més ric i el 20 per cent més pobre a Catalunya ha pas-
sat de 4,6 a 6,5 vegades més. Continuem tenint un  
índex d’atur altíssim, 840.000 persones sense feina, 
i Catalunya és la comunitat amb més desnonaments, 
el 21 per cent de les execucions pressupostàries de tot 
l’Estat, no? És evident que hi ha un importantíssim 
creixement de les desigualtats. I per cert, avui tenim 
una nova prova de qui guanya i qui perd amb les po-
lítiques dominants, no? La venda de Catalunya Banc: 
guanya la banca, el BBVA, que ha adquirit l’entitat per 
1.187 milions d’euros, i perd el conjunt de la ciutada-
nia, en concret, perdem tots 11.839 milions d’euros. 
Però tornant al tema de les desigualtats: creiem que re-
duir les desigualtats és imprescindible per defensar la 
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democràcia, per garantir la justícia social i també per 
tenir una economia eficient. I no és una qüestió d’as-
sistència social, sinó de drets socials garantits per un 
estat del benestar fort. Per reduir les desigualtats són 
necessaris tres tipus de polítiques: crear ocupació, con-
dicions de treball dignes –la reforma laboral que vos-
tès van contribuir a aprovar, evidentment, no ha ajudat 
en res, sinó tot al contrari, a augmentar aquestes des- 
igualtats–; i, tercer, polítiques socials redistributives. 

La pregunta és: els pressupostos de la Generalitat 
compleixen o no la funció redistributiva i de reactiva-
ció de l’economia? A parer nostre, no. A parer nostre, 
les seves polítiques el que fan és generar més desigual-
tat. En total aquests anys s’ha produït una reducció de 
la despesa pública del 20 per cent i un retrocés de la 
despesa per habitant a deu anys enrere. S’han perdut 
–vostè ens ho pot confirmar– uns sis mil llocs de tre-
ball en l’àmbit públic, i avui el principal problema ja 
no és tant el dèficit públic, sinó el dèficit social.

Em dirà que la responsabilitat és del Govern de l’Es-
tat, i és evident que el Govern de l’Estat no contribu-
eix, sinó tot el contrari, a sortir de la crisi en la millora 
de les finances de la Generalitat. Deslleialtats diver-
ses, que hem tingut ocasió de debatre en aquest Par-
lament en moltes ocasions, i amb una distribució de 
l’esforç per reduir el dèficit que perjudica les comuni-
tats autònomes. Exigim lleialtat al Govern de l’Estat, i 
també li demanem que vostès no facin als ajuntaments 
això que l’Estat fa amb la Generalitat, i que compleixin 
amb els seus compromisos, com a mínim calendarit-
zant els pagaments, el retorn del deute als ajuntaments, 
que segons els ens locals ja puja al voltant de 1.000 mi-
lions d’euros.

Donarem suport a totes les iniciatives polítiques i ju-
rídiques del Govern per exigir allò que és de la Gene-
ralitat, i entenem que la propera reunió del president 
Mas amb el president del Govern de l’Estat, en Rajoy, 
no ha d’anar només sobre el dret a decidir, sinó en què 
cal exigir, què cal plantejar per garantir la sostenibili-
tat de les polítiques socials. 

En aquest sentit, li volem preguntar: quines mesures 
polítiques i jurídiques pensa adoptar el Govern perquè, 
per exemple, el Govern de l’Estat compleixi amb la seva 
obligació, amb l’obligació legal de revisar el model de 
finançament. També li volem preguntar específicament 
sobre salut. A veure si vostè ens ho aclareix, perquè  
el conseller de Salut no ens ho aclareix massa això. El 
conseller Boi Ruiz nega que hi hagin noves retallades,  
però s’informa, en canvi, per exemple, als treballa-
dors de Bellvitge, que tindran una reducció addicional 
d’11 milions d’euros. Exactament voldríem saber qui-
na és la despesa desplaçada de l’ICS. Segons les in-
formacions que tenim, seria d’uns 187 milions d’euros 
el 2014, i, del sector concertat, de 350 milions ad- 
dicionals més. Es demana als centres sanitaris que  
facin més activitat que l’any passat, amb els mateixos 
recursos, i que a més a més eixuguin el dèficit generat 
en anys anteriors. Li volem preguntar si això és ben bé 
així i quina és la informació que ens pot donar. 

I sobre les perspectives del 2015. El proper any l’ob-
jectiu de dèficit serà del 0,7 per cent, 600 milions 

d’euros addicionals d’ajustament? I l’objectiu, la pers-
pectiva que hi ha és de 3.700 milions d’euros fins al 
2017, fins arribar al dèficit zero. Vostè ha reiterat que 
no hi haurà més retallades i que ja hem tocat os. Vo-
lem saber com ho pensen fer, tenint en compte que no 
es poden fer més vendes patrimonials, o potser sí, i, 
en qualsevol cas, voldríem saber en quins àmbits, no?, 
quines són les mesures que pensa adoptar. I li he de 
dir que no tenim massa confiança i que ens preocu-
pa que hi pugui haver una pinça del Govern de l’Estat 
amb el Govern de la Generalitat. 

Avui hem conegut, a través dels mitjans de comuni-
cació, que els governs autonòmics, a proposta del Mi-
nisteri d’Hisenda, han fet un seguit de propostes al 
Govern de l’Estat per retallar encara més. Li volem 
preguntar: el Govern català ha enviat propostes? Qui-
nes són les propostes que vostès han enviat? I molt 
clarament, conseller, vostè està d’acord –i respongui 
amb un sí o un no– amb les següents mesures que hi 
ha en aquest document, que se suposa que és la re-
copilació de totes les mesures que han presentat les 
comunitats autònomes: copagament per no assistir a 
una visita mèdica, hi està d’acord, sí o no? Desgrava-
ció fiscal per a usuaris d’assegurament sanitari privat. 
Aquesta és una proposa que en el seu moment ja va 
fer el conseller Boi Ruiz. També volem saber si hi es-
tà d’acord o no. Increment de la ràtio d’alumnes un 10 
per cent més. Una taxa hotelera per estada en hospi-
tals. Aquesta és una proposta que li vam sentir pro-
posar a vostè mateix, que era que havia d’impulsar el 
Govern de l’Estat. Ara hi està d’acord, sí o no? Cessa-
ment dels professors interins durant el període no lec-
tiu de l’estiu. Noves taxes judicials. Ampliació de la 
jornada laboral als treballadors públics a quaranta ho-
res. Això és una autèntica brutalitat, i una demostració 
del Govern de l’Estat que menteix quan diu que estem 
sortint de la crisi i que ara no hi haurà retallades. Avui 
el ministre Montoro deia que això no és cosa seva, 
que, en qualsevol cas, això és cosa de les comunitats 
autònomes. La pregunta és senzilla: vostès han parti-
cipat en elaborar aquest document, sí o no? Vostès es-
tan d’acord amb aquestes mesures, sí o no?

La segona qüestió que volia plantejar: els serveis pú-
blics, el model de serveis públics, no? Per a nosaltres, 
aprofitant la crisi, la necessitat d’ingressos, estan re-
configurant el sistema de serveis públics, mercanti-
litzant o passant a mans privades la gestió d’aquests 
serveis, o mercantilitzant diferents àmbits. I entenem 
que aquí hi ha un rerefons ideològic de model. En el 
moment en què es reivindica el dret a decidir, s’està 
perdent capacitat de decidir sobre sectors estratègics, 
com per exemple l’aigua, i en el moment en què treba-
llen per construir estructures d’estat, es desmantellen o 
s’afebleixen estructures d’estat realment existents, com 
és el cas, per exemple, de l’Institut Català de la Salut. 
Al final, la qüestió no serà si volem més o menys sobi-
rania, sinó sobirania sobre què, no? 

Jo li vull preguntar per la famosa partida dels 2.318 
milions d’euros. Fins ara han aconseguit 266 milions 
d’euros de venda d’edificis, i teòricament –no sé si ja 
han signat el conveni, quan el signaran– 800 milions 
d’euros per la privatització de la gestió de les depu-
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radores de l’ACA a l’àrea metropolitana. La pregun-
ta és d’on traurà els 1.252 milions d’euros fins al mes 
de desembre, o simplement era una qüestió de maqui-
llatge pressupostari? Primer vostès fan fer la conces-
sió d’ATLL a Acciona, que ara està als tribunals, ara 
la cessió de les depuradores... Quin és el següent pas, 
conseller, les depuradores que estaran en el conjunt de 
Catalunya, a la resta del país? Quin és el patrimoni 
públic que resta per vendre’s? Per a nosaltres, en de-
finitiva, el que vostès fan és aconseguir un crèdit, que 
pagarem tots els ciutadans de l’àrea metropolitana, a 
través del cànon, no? 

Per tant, li vull preguntar quin és el seu model de ser-
veis públics, amb quin grau de participació del sec-
tor privat, perquè a nivell sanitari ens estem trobant el 
mateix, hi ha una transferència de recursos cap a l’àm-
bit privat. En el sector educatiu vostès estan fent el  
mateix, en un temps de retallades estan mantenint  
el concerts a les escoles d’elit i han retallat la sisena 
hora a l’escola pública però no a l’escola concertada. 
I aquí creiem que hi ha un determinat model de ser-
veis públics que vostè ens agradaria que ens expliqués.

Nosaltres creiem que aquí hi ha altres alternatives di-
ferents a aquesta gestió pressupostària, que, després, 
si de cas, a la segona part ja li detallaré.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Andreu 
Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.

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

Senyora presidenta... Senyor diputat, ara que ja ha 
quedat descansat (remor de veus) li contestaré les pre-
guntes que vostè ha preguntat, que és l’execució del 
2014 i com contemplem el 2015. Però no em puc estar 
de dir abans que vostè ha mencionat la pinça, i l’única 
pinça que jo, últimament, he vist és la pinça seva amb 
el PP, per fer difícil que aconseguim els 800 milions 
d’euros que són part dels 2.318. (Veus de fons.) Sí, sí, 
sí..., la pinça van ser vostès, la CUP i el PP, i això és la 
definició de la pinça.

Bé. Contestaré..., m’adreçaré ara a l’execució del pres-
supost per al 2014, i alguna de les coses que vostè ha 
anat traient aniran sortint. La previsió d’ingressos no 
financers és de 23.607 milions. El mes de juny, l’exe-
cució se situa en el 45,3 per cent. Una part significativa 
dels ingressos està vinculada a operacions d’actius i a 
la venda d’edificis; operacions que per la seva dificultat 
no es traslladaran al pressupost fins a final d’any, no 
totes elles, però algunes d’elles, hem venut uns quants 
edificis, la setmana passada, i al final el resultat de tot 
això dependrà de si les pinces funcionen o les pinces 
no funcionen.

Pel que fa a les bestretes del model de finançament, 
aquestes, com saben, s’efectuen per dotzenes parts, 
i, per tant, el ritme és l’esperat. El que no és esperat 
és que la liquidació del model de finançament corres-

ponent a l’any 2012, la xifra definitiva comunicada la 
setmana passada –no, fa dues setmanes– pel ministe-
ri, és de 646 milions d’euros, mentre que l’import que 
teníem en el pressupost inicial, comunicat pel minis-
terio, era de 729 milions d’euros. O sigui que el mi-
nisterio té la gentilesa d’avisar-nos el mes de juliol de 
l’exercici que, ves per on, tindrem 83 milions menys 
del que havíem previst, perquè eren les seves previ- 
sions, eh?, sobre la liquidació de fa dos anys. Això no 
és específic de Catalunya. Això ho han fet, poc o molt, 
amb totes les comunitats autònomes. És a dir que no 
només les bestretes corresponents al 2014 han sigut 
550 milions menys que el que vàrem rebre el 2011..., 
perdó, no només la xifra que inicialment se’ns va avi-
sar, que se’ns va donar, eren 550 milions menys que el 
2013, sinó que ara una «propineta» –una «propineta»– 
que arriba ara, doncs, no són només 150 milions menys, 
són 550 més 83,4 menys que el 2013. Tot això mentre es 
recupera l’economia, mentre se’ns diu que si no al 2014 
al 2015 l’economia espanyola serà la que creixerà més 
d’Europa –ho ha dit el ministre Montoro fa unes hores 
a Barcelona– mentre se’ns diu que la recaptació va aug-
mentant, etcètera.

De les dades publicades es desprèn que l’any 2012 Ca-
talunya va ser la tercera comunitat autònoma en apor-
tació de recursos tributaris al sistema de finançament 
autonòmic. Només pel darrere, en termes per capita, 
de Madrid i Balears, però va ser la desena en recursos 
per capita rebuts, un cop aplicat el model de distri-
bució vigent; doncs, en fi, violació del principi d’or-
dinalitat. Segons les dates que s’han anat publicant de 
liquidacions al 2012, Catalunya se situa 19 punts per 
sobre de la mitjana de les comunitats de règim comú, 
amb la contribució dels recursos al model, mentre que 
la posterior redistribució la situa tres dècimes per sota 
de la mitjana.

Pel que fa a la resta d’impostos propis –successions,  
donacions i transmissions patrimonials– avancen 
d’acord amb les previsions fetes en el pressupost inicial,  
i és d’esperar que fins i tot les puguin superar lleugera-
ment, compensant d’aquesta manera la menor recaptació  
que s’espera de l’impost sobre la producció termonu-
clear, que es va pressupostar amb 21,6 milions, però 
dels quals només s’espera recaptar la meitat, atès que 
en el moment d’elaborar el pressupost es va preveure 
una entrada en vigor més ràpida del que realment ha 
estat possible. 

Finalment, quant a l’execució de l’estat de despeses 
del pressupost de la Generalitat, les despeses no finan-
ceres de la Generalitat per al 2014 trenen uns crèdits 
inicials de 25.555 milions d’euros. El mes de juny el 
crèdit definitiu, després de considerar les generacions  
de crèdit i les incorporacions de romanents, és de 
25.856 milions d’euros, i, d’aquesta, l’execució se situa 
en el 48,2 per cent. 

Pel que fa a l’execució per capítols, les despeses de 
personal tenen una execució del 49,2 per cent del pres-
supost definitiu; les del capítol II, corresponent a les 
despeses en béns corrents i serveis, del 29,7 per cent; 
les despeses del capítol III, corresponent als interessos 
de deute, del 45,9 per cent; les del capítol IV, corres-
ponent a transferències corrents, del 49,3 per cent; les 
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despeses de capítol VI, corresponents a inversions, del 
39 per cent; capítol VII, corresponent a transferències 
de capital, del 45 per cent.

Pel que fa al bloc de despeses financeres, el capí-
tol VIII té una execució del 74,6 per cent. En aquest 
cas, l’alta execució s’explica perquè a inici d’any es va 
comptabilitzar tota la transferència de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, però sempre dintre 
dels límits del crèdit disponible. I el capítol IX, cor-
responent a les operacions d’amortització del deute, 
tenen una execució del 47,8 per cent, en aquest cas, 
igual que en els interessos del deute, el ritme d’execu-
ció està vinculat al calendari de venciment de les ope-
racions del deute.

Això segueix el camí, segueix la norma prevista, que 
és, en el cas de deute en els mercats, o sigui, típica-
ment deute en banca no residents, perquè a vegades 
també hi ha privats, aquest deute s’amortitza, i nosal-
tres obtenim un crèdit compensatori per part del FLA. 

En el cas del deute amb la banca resident, com és un 
crèdit sindicat de 1.000 milions que es va fer per cinc 
anys el juliol del 2010... Potser alguns de vostès recor-
den que després del maig del 2010 la situació va ser 
difícil. Hi va haver un crèdit sindicat, i aquest crèdit 
acaba aquest 31 de juliol, i hi han hagut les seves ana-
des i vingudes sobre què s’havia de fer en aquest cas. 
Naturalment, la banca té una preferència per disminuir  
risc amb institucions públiques, però ha prevalgut el 
principi bàsic que el deute d’una banca resident s’ha 
de refinançar, i s’ha de refinançar el que se’n diu «ti-
pus de prudència financera». I així s’ha fet culminar..., 
el procés de renovació està satisfactòriament endegat i 
essencialment conclòs.

Finalment, dir –que és una advertència– que, si com-
parem les dades d’execució del 2014 amb dades del 
2013, observarem que el ritme actual és superior al 
ritme de l’any passat. Per això és atès que l’any 2013 
va estar afectat per la pròrroga dels pressupostos del 
2012, pròrroga que va ser especialment restrictiva la 
primera part de l’any.

En la segona part d’aquesta intervenció m’adreçaré a 
les preparacions del pressupost del 2015.

La presidenta

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

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Miri, conseller, jo no m’he que-
dat descansat. Un diputat té l’obligació de preguntar 
al Govern i se suposa que, el Govern, de respondre 
allò que li han preguntat, tot i que vostè no ha respost 
res del que jo li he preguntat. Vostè sí que s’ha que-
dat descansat, perquè bona part de la informació que 
ens ha donat o ja li ho havíem sentit dir en anteriors 
interpel·lacions o en la pàgina web del Departament 
d’Economia, doncs, la podíem trobar, no? Aquesta, 
una primera qüestió.

La segona qüestió és..., sembla que no li ha agradat ai-
xò de la pinça, no? Miri, a nosaltres la pinça que ens 
preocupa..., hi ha dos pinces que ens preocupen. Miri, 
la primera és que nosaltres estem escarmentats amb 
vostès. Perquè vostès, en matèria de política econòmi-
ca, han tendit a pactar amb els governs de l’Estat i amb 
el PP. Se’n recorda, de la Llei d’estabilitat pressupos-
tària, que ara té uns efectes negatius tan grans sobre 
les finances de la Generalitat, pactada amb el Govern 
del Partit Popular? Se’n recorda, de tots els processos 
de mesures de desfiscalització que han acabat reper-
cutint sobre les finances de la Generalitat, amb rebai-
xes d’impostos, especialment a les rendes més altes, 
durant els governs de Zapatero? I sap quina altra pin-
ça ens preocupa? Doncs, ens preocupa la pinça amb 
Agbar, ens preocupa la pinça amb Capio. Amb Agbar, 
per la gestió de l’aigua; amb Capio, per la gestió sa-
nitària. Aquesta és una pinça que a nosaltres ens pre-
ocupa, perquè al final –al final– és evident que hi ha 
una coincidència estratègica, una coincidència ideo- 
lògica entre el que proposen uns i altres.

Miri, jo li he fet preguntes concretes i molt clares. 
Vostès han fet aportacions al document que avui sor-
tia publicat als mitjans de comunicació amb noves 
propostes de retallades? Ens ho pot dir? Sí o no? Està 
d’acord que s’hagin de pagar, que hi hagi d’haver una 
taxa sobre les estades hospitalàries, que hi hagi d’ha-
ver copagament sanitari? És així de senzill. Sí o no? 
El Govern català subscriu això? El Govern català ha 
enviat alguna proposta, sí o no? Vostès, com arriba-
ran als 2.318 milions d’euros? Vostès, que ara fan ban-
dera de la transparència..., no hi ha manera de saber 
mai..., que vostès ens expliquin com pensen arribar a 
complir amb aquesta partida pressupostària, com ho 
faran; jo diria que és molt senzill. Què passa amb la 
despesa desplaçada sanitària, li he preguntat. Escolti, 
tenim gent revoltada als hospitals, tenim treballadors 
sanitaris absolutament cansats i cremats després de 
set anys de crisi i després de les seves retallades. Per 
què no envia vostè un missatge de tranquil·litat, dient: 
«Escolti, en el pressupost del 2015 intentarem revertir 
aquestes retallades, perquè la situació econòmica està 
canviant»? Jo crec que seria un missatge positiu.

Miri, nosaltres li volem plantejar alternatives en cinc 
àmbits.

Primer, exigir un nou model de finançament. Vostès 
diuen: «No presentarem un nou model nosaltres, no 
ho liderarem, perquè estem en un moment polític dife-
rent.» D’acord. Però exigeixin també per la via judicial,  
si cal, al Govern de l’Estat que impulsi una revisió 
del model de finançament. Perquè en tot el que vostè 
ha dit amb relació a la liquidació del model de finan-
çament estem d’acord amb vostès, nosaltres ens hem 
cansat de repetir que estem al costat del Govern amb 
relació a aquesta qüestió. Ara també a exigir un canvi 
en el model de finançament.

Fiscalitat pròpia. Vostès donen per exhaurits, ja, els 
marges fiscals, d’ingressos fiscals. Vostès, a la fisca-
litat hi han arribat amb tres anys de retard; van córrer 
molt amb les retallades i van arribar molt tard a la fis-
calitat. És veritat que no tenim molt marge, però en-
cara hi ha marge, encara tenim marges amb una nova 
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reforma de l’impost de successions, amb una nova re-
forma de l’impost de patrimoni, amb un combat efectiu 
contra el frau fiscal, amb una reducció dels beneficis  
fiscals. Nosaltres pensem que aquí no hi ha molt mar-
ge però que hi ha marge, i que enviaríem un missatge 
positiu, doncs, a la societat, de redistribució dels es-
forços entre les rendes més altes i les activitats més 
contaminants per sortir de la crisi.

Tres, prioritats socials. Per combatre les desigualtats, 
és imprescindible implementar la renda de garantida 
de ciutadania, però un pla, també, per enfortir els pro-
grames que contribueixen més a l’equitat, en l’àmbit 
social, educatiu i de la protecció social. Creiem que 
això és important, que aquestes partides han de créi-
xer més que la previsió de creixement del PIB el 2015.

Negociació amb els agents socials. Vostès tenen una 
enorme dificultat, jo diria..., vostès no dialoguen amb 
els agents socials, començant pels sindicats de la fun-
ció pública de la mateixa Administració.

Cercar fórmules alternatives de la gestió de l’endeu-
tament, com la renegociació dels pagaments diferits.

I oposició a les noves retallades que ens puguin venir 
per part del Govern de l’Estat. Escolti, ens podem su-
mar tots, podem expressar-nos –en la moció ho inten-
tarem– d’acord, ens podem oposar al document que 
hem conegut avui del Ministeri d’Economia?

I una darrera qüestió. Miri, per assolir aquest objectiu 
de la transparència, també els proposarem en la mo-
ció recuperar l’oficina de gestió pressupostària que hi 
havia en aquest Parlament i que preveu el Reglament 
del Parlament i que es va suprimir en un moment de-
terminat. Doncs, també ho plantejarem, perquè els di-
putats i diputades puguem conèixer amb detall, doncs, 
quin és el grau d’execució pressupostària.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable senyor An-
dreu Mas-Colell.

El conseller d’Economia i Coneixement

La pinça continua: el ministeri filtra coses i vostès ata-
quen. (Remor de veus.) És clar que hem fet contribu- 
cions en aquest document, s’han demanat contribucions  
a tothom. La immensa majoria de les coses que ha es-
mentat, per descomptat que no són suggeriment nos-
tre; el que hi han ara són documents de treball que són 
documents de treball del ministerio i que són respon-
sabilitat del ministerio, responsabilitats amb les quals 
et manipulen, i vostès hi cauen de quatre potes. (Re-
mor de veus.)

Bé. Ara voldria parlar una mica del pressupost del 
2015. La prioritat del Govern per al pressupost del 2015 
és que les despeses –deixo els interessos de banda– no 
poden ser inferiors a les dels comptes públics, a les dels 
comptes de l’any 2014, els comptes del pressupost del 
2014; és a dir, la despesa en el pressupost del 2015 
no serà inferior a la despesa del 2014. Com que ai-

xò jo ara no els ho podré dir amb quins ingressos es 
farà –això vindrà en el moment–, això operativament 
el que vol dir és que aquest conseller no els presenta-
rà un pressupost amb despeses inferiors a la de l’any 
2014.

A més a més, si els ingressos ho permeten, la nos-
tra primera prioritat, per sobre dels pressupostos del 
2014, és restaurar la paga doble dels treballadors pú-
blics, als quals, efectivament, els estem demanant 
molt, i són ells els primers responsables que el servei 
públic no es deteriori més. I, per tant, vull aprofitar 
aquesta oportunitat, com moltes, per agrair l’enorme 
esforç que estan fent els treballadors públics i que els 
demanem, però jo crec que els surt de dintre. Els ser-
veis públics estan al caire de l’abisme, ho sabem. El 
triomfalisme que es reflecteix en les manifestacions 
ministerials des de Madrid no té cap fonament.

Per mantenir la despesa i, si es pot, la que he dit, la 
primera prioritat, necessitem més ingressos, i neces-
sitem més ingressos que vinguin de Madrid, és a dir, 
més ingressos dels impostos que paguen els catalans i 
passen per Madrid. No resoldrem cap problema seriós 
amb una taxa per aquí i una taxa per allà. Necessitem 
més ingressos que vinguin de Madrid. En aquest mo-
ment, no hi ha model de finançament, perquè el model 
de finançament està exhaurit.

I, efectivament, estem en el procés de presentar un 
contenciós administratiu sobre aquest tema. Ja hem fet 
el pas inicial, que és el requeriment per exigir que es 
faci model de finançament. Després del requeriment, 
depenent de la resposta –però ja ens la podem imagi-
nar–, hi haurà a presentar un contenciós administratiu. 
De la mateixa manera –perquè els recursos poden ve-
nir d’ingressos dels pressupostos o de crèdit–, també, 
com sap, hem presentat un contenciós administratiu 
–i aquest ja està en el Suprem– per exigir un canvi en 
la distribució de l’objectiu de dèficit per a l’any 2015.

El tema fonamental no és un tema català aquí, eh?, és 
un tema que els serveis públics de l’estat del benestar 
necessiten més recursos, i això només és possible amb 
una redistribució dels fluxos d’impostos entre el Go-
vern central i les comunitats autònomes. Perquè, ves 
per on..., i això suposo que li sap greu al Govern cen-
tral, però, ves per on, els serveis de l’estat del benestar 
estan administrats per les comunitats autònomes. S’ha 
de redistribuir, i s’ha de redistribuir això d’una manera 
dràstica. I no solucionarem el problema fins que hi hagi 
aquesta redistribució. I no se’ns pot dir que no hay dine-
ro, perquè, de fet, de dinero, si no n’hi hay, n’hi haurà, 
perquè la recaptació augmentarà necessàriament. Però 
el missatge que està enviant el Govern és que aquests 
diners addicionals els farà servir per a tot menys per als 
serveis de l’estat del benestar, administrat per les auto-
nomies. És a dir, el farà servir per reduir el dèficit més 
ràpidament –ja ho ha fet, amb el guany que s’ha obtin-
gut de la disminució dels tipus d’interès–, ho farà servir 
per abaixar impostos –encara que en això hi ha molt 
fum– i ho farà servir per als seus propis serveis, alguns 
dels quals són molt lloables, com les pensions. No diré 
res respecte a les pensions, però les pensions s’han de 
cuidar al mateix nivell que es cuida la salut. És una mi-
ca absurd que es deixi deteriorar la salut per la simple 
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raó que la salut la porten les comunitats autònomes i les 
pensions les llueix el Govern central

Per tant, aquest és el tema central: les comunitats au-
tònomes han de rebre més diners per poder mantenir 
les prestacions de l’estat del benestar. I no hi donem 
voltes, que aquest és, de lluny, el tema central.

Moltes gràcies.

La presidenta

La següent interpel·lació és sobre les polítiques de se-
guretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa.

Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques de 
seguretat ciutadana, ordre públic i gestió 
de la pobresa (tram. 300-00200/10)

La presenta el Grup Mixt, i té la paraula la senyora 
Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bona tarda. Aquesta interpel·lació, com a algú l’ha 
sobtat, porta en el títol, a més de la seguretat ciutada-
na i l’ordre públic, que estem acostumats a tractar-ho 
de manera igual, la gestió de la pobresa, com una de 
les finalitats que tenen, doncs, aquestes concepcions 
que s’han fet al voltant de l’ús de l’aparell o del mono-
poli punitiu de l’Estat, via penal o via administrativa.

Aquesta interpel·lació s’ha de llegir com una interpel-
lació de mínims, de defensa; és a dir, una interpel·lació 
de resposta a uns canvis accelerats en els últims temps 
i que s’estan llegint en clau, doncs, de, com he dit 
abans, reprimir o gestionar la pobresa via monopoli 
de força de l’Estat, cosa que nosaltres entenem, doncs, 
que no pot passar.

Jo crec que és evident –i després de la interpel·lació 
anterior encara ho és més– que les polítiques d’auste-
ritat no han servit per a millorar la situació global de 
l’economia. No ens estan servint a les classes populars 
per a poder, ni que sigui, doncs, per fixar-nos un futur, 
veure com podem sortir d’aquesta situació que estem 
vivint. Jo crec..., no ho diem nosaltres només, podríem  
anar, acudir als premis Nobel d’economia que ja par-
len precisament d’això, no? Ells comenten que les  
polítiques d’austeritat han servit per agreujar les con-
dicions de l’economia, i, a més a més, doncs, estan 
respectant-ho, a més a més, doncs, estan fent servei a 
uns interessos establerts que bàsicament són els dels 
creditors rics.

En aquesta tessitura o en aquest agreujament de la si-
tuació econòmica i la persistència, també, de seguir 
amb les mateixes receptes que ens han generat les 
condicions que ens han portat fins aquí, doncs, veiem 
que el panorama, la foto, és unes polítiques que reta-
llen els serveis públics –ja s’ha dit abans en l’educa-
ció, s’ha parlat de la sanitat–; una política de dèficit 
zero imposada per la Unió Europea i complida, a bon 
grat, per l’Estat espanyol i les comunitats autònomes, 
en aquest cas, aquesta; la flexibilització i els drets dels 

treballadors, via reforma laboral; la precarització de 
les condicions de vida de moltes, encariment de la  
vida, la reforma de les pensions, la manca d’accés a l’ha-
bitatge en condicions dignes... En fi, una sèrie de cir-
cumstàncies que generen unes condicions objectives, 
doncs, que situen les classes populars en un moment  
d’asfíxia i que també estan augmentant el malestar so-
cial, i, a més a més, doncs, situen aquestes dades, com 
deia, en dos aspectes molt clars: la primera és l’aug-
ment, doncs, de l’empresonament; l’augment de la xi-
fra de gent empresonada que no és més gran que el 
d’altres anys, al contrari, està baixant; però que, en tot 
cas, situa Catalunya com el quart país per darrere de 
l’Estat espanyol amb més població reclusa, i on els de-
lictes bàsicament, el 41 per cent de delictes més co-
muns són contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, 
cosa que ens hauria de fer pensar una mica davant de 
què s’està reaccionant i com. I l’augment de la repres-
sió sancionadora administrativa, traduïda en l’augment 
de multes via ordenances de civisme i sobre el qual la 
síndica de Barcelona, per posar un exemple, ja aler-
tava la setmana passada, o feia un mes, em sembla, i 
parlava, a més a més, de manera bastant clara deia: 
«Considero abusiu el règim de sancions que s’apliquen 
respecte alguns aspectes recollits en la norma.» Feia 
esment a la gent sense sostre i a la gent en condicions 
d’exclusió social.

Bé. I és que, no ho diem nosaltres tampoc, alguns cri-
minòlegs diuen, i cada cop més, que quan menys polí-
tiques socials s’apliquen més força s’ha d’exercir, més 
polítiques repressives i penals s’han d’exercir per a po-
der intentar perpetuar el sistema. I totes les dades, a 
més a més, ho demostren: via les últimes reformes es-
panyoles, via ordenances de civisme i lleis òmnibus, 
s’ha pogut, d’alguna manera, palpar quina és la visió 
que volem donar-li a la repressió, doncs, adoptant, 
com deia abans, funcions que no li pertoquen, com és 
la de la gestió de la pobresa.

Bé. Diuen, no?, també, dos autors que el capitalisme ja 
no és un mode de producció, sinó que és un mode de 
poder, i que, doncs, està aconseguint que amb aquest 
aparell repressiu que augmenta les tipificacions, que les 
fa més greus, que coses que no eren considerades lesi-
ves passen a ser lesives, doncs, perpetua, com he dit, 
aquest sistema i el preserva de tot allò que li pugui mo-
lestar.

Què molesta al sistema? Què està molestant ara? Mo-
lesten els aturats, molesten les treballadores i els tre-
balladors precaris, molesta la dissidència política,  
molesta la gent sense sostre, molesta tot allò que em-
bruti aquesta visió idíl·lica d’un model que no ens ser-
veix a la majoria i que, entre altre coses, doncs, ens  
situa com a enemics. La teoria dels enemics socials 
està també molt desenvolupada. Ja no parlaré d’ella, 
però, bàsicament, identifica aquests enemics amb les 
classes subalternes, que som la classe treballadora i 
les classes populars.

I quina és la resposta, d’alguna manera, que arriba via 
administrativa? Jo crec que d’exemples sobre la tau-
la, ara, molt clars, en tenim tres: la primera és la Llei 
espanyola de seguretat ciutadana. És, entre altres co-
ses, una aberració jurídica. Jo no m’estendré a parlar 
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de massa detalls jurídics però sí sobre quatre aspectes 
que crec que la delimiten: el tema de la repressió total 
i absoluta de la protesta i de qualsevol, doncs, sortida 
de to que es consideri en l’espai públic, amb multes 
fins a 600.000 euros, cosa que és totalment despropor-
cionat i és ridícul. Es reforça, també, la discrecionali-
tat i la impunitat policial amb la possibilitat de retenir 
en una comissaria sense detenció. A més a més, s’afe-
geixen, el que d’alguna manera denota el decrèpit estat 
de l’Estat espanyol, les ofenses a Espanya com a al-
tres sancions administratives –ofenses a Espanya que 
no sabrem què voldran dir, però que, en tot cas, segur 
que ens acaben esquitxant–, i, bàsicament, el sistema 
es blinda d’aquest estat de descrèdit de la política pro-
fessional.

Un altre exemple, a més a més, de la Llei de seguretat 
ciutadana sobre la taula? Doncs, les diferents ordenan-
ces municipals que sancionen conductes tan disperses 
entre si com la venda ambulant i la mendicitat, o com, 
doncs, el soroll i les escombraries a la via pública.

I la tercera pràctica o el tercer exemple, que també és 
ben real i ben present, és quina és la pràctica del De-
partament d’Interior, doncs, bàsicament per a l’aplica-
ció d’aquestes lleis de seguretat ciutadana, bàsicament 
respecte a les polítiques de l’ordre públic i, bàsica-
ment, respecte a les polítiques de gestió de la pobresa.

Avui no seria el dia de parlar dels fitxers polítics poli-
cials, però, com diuen haberlos, haylos, i tot això del 
fantasma de tots els consellers d’Interior, des del nos-
tre punt de vista, algun dia s’hauran de donar expli-
cacions sobre aquests fitxers policials; però no només 
dels fitxers policials, sinó de com, d’alguna manera, 
estan aplicant aquestes lleis, com he dit, amb un biaix 
clarament estudiat i clarament fonamentat en que allò 
que no interessa, allò que no els interessa, doncs, de 
seguida és localitzat i de seguida és, d’alguna mane-
ra, reprimit via, normalment, sanció no administrati-
va, perquè no en tenen prou en no generar condicions 
suficients per a que puguem tindre una vida digna, si-
nó que ara, a més a més, ho pagarem amb les nos-
tres multes, i a les xifres em remeto, del creixement 
de multes exponencial, i, a més a més, sabent que ara 
mateix una sanció econòmica, en el context socioeco-
nòmic que estem vivint, és una eina a més de classista 
totalment gravosa per a les classes populars.

En aquest sentit, també, volem referir-nos a les taxes 
judicials, perquè podrà dir: «Això no és competència 
meva, és competència del senyor Gordó.» En aquest 
sentit ens referim, perquè sabem que s’estan posant 
multes sabent que aquelles mutes després no prospe-
raran i el que finalment es busca és el pagament de la 
taxa judicial per accedir al recurs; cosa que poden fer 
molt pocs i que situa, per tant, la imposició de la mul-
ta en una lògica totalment perversa que, si no pots pa-
gar-te la taxa judicial, no pots recórrer.

I tenim el cas concret, alguns casos concrets, bàsica-
ment el de cent catorze multes que s’hauran, d’alguna 
manera, de retirar. I aquí desprès li passaré la sentència 
perquè el Departament d’Interior pugui rectificar aque-
lles multes, on un jutjat ja els ha condemnat no només 
que les retirin, sinó a pagar, doncs, les costes judicials. 

Bé. Finalment és un crit, com deia, de resposta de dir 
aquest panorama que s’està configurant amb la Llei 
de seguretat ciutadana amb les diferents ordenances i, 
bàsicament, amb unes pràctiques que entenem que no 
són les que toquen en aquest moment, doncs, ens cri-
den a dir que s’ha d’aturar aquesta actitud, que no pot 
ser que amb les xifres de pobresa creixent que tenim, 
doncs, vulguin generar aquestes condicions de mili-
tarització de l’espai públic, que no és normal i que, a 
més a més, s’ha de fer un fre d’emergència a aques-
ta situació, i entenem que depurar responsabilitats, no 
només per al tema de la pobresa, sinó per al control de 
l’espai públic que finalment el conceben, bé, el podran 
fer servir tots aquells que el puguin pagar deixant ex-
closos a molta, moltíssima altra gent.

Doncs, bé, bàsicament la reflexió final –i després en 
la rèplica insisteixo sobre altres aspectes– seria dir, 
doncs, quina és l’actitud del departament en l’aplicació 
d’aquesta normativa i per què s’estan repetint pràcti-
ques que entenem que no són justes i que, en tot cas, 
s’han de rectificar via d’ofici, com he dit, no només 
per les cent tretze persones multades, sinó per aquesta 
actitud, doncs, de criminalització de la pobresa.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyor Ramon Espadaler, 
conseller d’Interior.

El conseller d’Interior  
(Ramon Espadaler i Parcerisas)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
certament, doncs, comentàvem amb el conseller d’Eco-
nomia un punt de perplexitat pel títol, doncs, que posava  
en una mateixa interpel·lació les polítiques de seguretat 
ciutadana, l’ordre públic i la gestió de la pobresa.

La primera qüestió que li haig de dir és que el Govern 
de la Generalitat, aquest Govern, ni els que l’han pre-
cedit, ha gestionat la pobresa des de la perspectiva po-
licial. La pobresa es gestiona des de l’intent, a vegades 
més reeixit, a vegades menys reeixit, doncs, de creació 
d’oportunitats, de creació de riquesa i de repartiment 
d’aquesta riquesa. Per tant, hi ha molts altres instru-
ments.

Per tant, jo estic lluny del plantejament que fa vostè. 
Ha expressat alguns conceptes, doncs, com a mode de 
producció que feia temps que jo no..., des que estic a la 
facultat d’Història ja fa uns anys, no li diré pas quants, 
i aquests canvis, doncs, jo estic lluny d’aquesta mane-
ra que té vostè d’aproximar-se a la realitat, que, evi-
dentment, com no pot ser d’altra manera, la respecto, 
però no en comparteixo pràcticament res.

Jo sí que li puc explicar –i la hi vull explicar, doncs– 
quina és la manera com nosaltres gestionem les qües-
tions que tenen a veure amb l’ordre públic, amb la 
seguretat ciutadana –vostè ha parlat més d’ordre pú-
blic–, i quina és... –que crec que també és d’interès del 
seu grup i del conjunt de la cambra, perquè altres ve-
gades hem tingut oportunitat de parlar-ne–, quina és 
la nostra visió amb relació a la Llei de seguretat, del 
Projecte de llei de seguretat ciutadana que en aquests 
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moments tenim sobre la taula, que ha presentat el Go-
vern central a través del Ministeri de l’Interior.

En una interpel·lació d’un altre grup parlamentari ben 
diferent, per cert, des d’una perspectiva diametralment 
oposada a la seva, doncs, que també blasmaven exac-
tament el contrari del que ara vostè diu i retreu al Go-
vern de la Generalitat, la qual cosa deu voler dir que 
estem, doncs, en un cert espai de moderació central, 
els deia, doncs, en una interpel·lació, que nosaltres més 
que parlar de «desordre», que llavors es deia, «públic», 
ens agrada parlar «d’ordre públic», i que aquest, doncs, 
intentem –i moltes vegades ho aconseguim, d’altres ve-
gades no ens en sortim– posar les coses senzilles. Per-
què allò que a vostès els preocupa, i a nosaltres també 
com a Govern de la Generalitat, que és l’expressió «el 
dret a la manifestació», que és un dret fonamental, i 
com a tal s’ha d’entendre i s’ha de preservar, doncs, 
es pugui practicar a casa nostra amb tota normalitat. 
I perquè això sigui així, doncs, requerim de gestions  
prèvies, gestions durant, el que són estrictament les 
manifestacions i reflexions i tot el que s’escaigui, 
doncs, a posteriori d’aquestes manifestacions, perquè 
sempre hi ha aquest «abans», aquest «durant», parti-
cularment més complex, i aquest «després».

I al respecte..., al respecte sí que li volia, aprofitant 
l’avinentesa, donar algunes dades i compartir o no, o 
fer, si més no, en veu alta, algunes reflexions. D’en-
trada, nosaltres concebem l’espai públic com un es-
pai essencialment democràtic; un espai essencialment, 
doncs, d’intercanvi; un espai per a la convivència, i 
per això el conceptuem també, quan hi ha manifes-
tacions a l’espai públic com..., i els operatius que fem, 
com la necessitat de preservar aquesta llibertat de ma-
nifestació que hem de preservar d’una manera conse-
qüent, en tant que dret fonamental que és, però també 
la resta de drets dels altres ciutadans, de la mobilitat 
fins a altres, i també molt particularment ser capaços 
de contenir allò que estic segur que ni vostès ni nosal-
tres, ni cap grup d’aquesta cambra empara, que són les 
expressions violentes que es produeixen en el si, mol-
tes vegades, d’aquestes manifestacions.

Nosaltres què fem?, què fem per gestionar, doncs, aquest 
espai públic, aquest dret a la manifestació, aquests  
drets fonamentals? Doncs, en aquest sentit, li voldria 
donar algunes dades positives: posem les coses fàcils 
perquè la gent que té la intenció de manifestar-se, i, 
certament, en això sí que té raó vostè, que els moments,  
doncs, difícils econòmicament, socialment generen 
més expressions de manifestacions a l’espai públic; en 
això té tota la raó, intentem que aquestes siguin comu-
nicades. I la comunicació d’una manifestació de l’espai 
públic no és només, que també, un simple acte admi-
nistratiu. És allò que permet una gestió correcta, que 
permet a qui té l’interès, doncs, de democràticament ex-
pressar-se a la via pública ho pugui fer, i permet, també, 
conciliar el dret d’aquestes persones amb el dret dels al-
tres usuaris en qualitat d’igualtat, doncs, d’aquest espai 
públic, des de la perspectiva de la mobilitat, i ja no di-
guem, evidentment, des de la perspectiva de la preser-
vació dels béns materials i dels béns públics, no?

I, per tant, hem donat molta importància i hem accentuat  
la necessitat d’aproximar-nos a tot tipus de col·lectius 

que fan ús de l’espai públic per tal que les manifesta- 
cions siguin comunicades. I, en aquest sentit, hem 
avançat –hem avançat. L’any 2012 a Catalunya hi van 
haver 6.862 manifestacions de les quals només el 48 
per cent –és a dir, menys de la meitat– van ser comuni-
cades. I això té conseqüències d’ordre pràctic. Tenir la 
comunicació i el coneixement permet a la policia em-
parar aquesta manifestació i corregir aquells itineraris, 
doncs, que puguin derivar en problemes no desitjables, 
no tolerables, i permet, doncs, fer aquesta gestió cor-
recta; 2012, 6.862 manifestacions, el 48 per cent comu-
nicades, la resta no; 2013, 10.673 manifestacions –és a 
dir, doncs, la situació de tensió, d’un punt de crispació, 
aflora en forma moltes vegades de manifestació, per 
tant, que estan creixent–, el 71 per cent comunicades. 
En aquest sentit hem avançat i hem avançat en positiu.

I d’aquestes comunicacions de les manifestacions se’n 
desprèn una segona derivada, que també li voldria, 
doncs, donar una dada que em sembla positiva. El 96 
per cent d’aquestes manifestacions que van ser comu-
nicades l’any 2013, d’aquestes 10.673, el 96 per cent, 
es van desenvolupar amb la més absoluta normalitat, i 
només el 4 per cent, doncs, van rebre algun tipus d’in-
dicació –que va ser molt majoritàriament, llevat d’un 
cas puntual, acceptat pels participants, pels convo-
cants– de canvis d’itineraris o en alguns casos fins i 
tot de prohibicions. I l’única prohibició que l’any pas-
sat va arribar –vostè la deu recordar, 12 d’octubre– per 
part d’un col·lectiu, doncs, que m’estalvio de qualificar 
però vostè i jo el coneixem prou bé, i tindrem ocasió 
de parlar-ne el divendres a la Comissió de Matèries 
Reservades, que volia passar per dintre els carrers de 
Sants; ho vàrem prohibir. I això és gestionar, també. 
Miri, vàrem prohibir –vostès que a vegades prohibei-
xen la paraula «prohibir»– aquesta manifestació per 
aquest indret i davant la instància judicial, doncs, això 
va ser entès, i va ser avalada aquesta posició per part 
del departament.

Per tant, hi ha tota aquesta gestió prèvia. Hi ha una 
gestió durant la manifestació, accentuant cada vega-
da més –cada vegada més– les eines, que no són les 
úniques ni ens ho resoldran tot, doncs, de la mediació, 
també durant el mateix curs de la manifestació per po-
der interlocutar amb la gestió d’aquesta. I, en aquest 
sentit, algunes experiències, doncs, han estat posi-
tives, d’altres no han reeixit. I encara no hem resolt 
–i aquest és un dèficit que jo he reconegut des d’aques-
ta tribuna més d’una i més de dues vegades–, enca-
ra no hem estat capaços de resoldre la infiltració de 
grups expressament violents, de grups moltes vegades 
professionals de la violència, del desordre públic, que 
s’enquisten al si de manifestacions. Aquest és el nostre 
gran repte. No és tan fàcil com pugui semblar, doncs, 
entrar a aïllar aquests grups.

I per fer això cal, i vaig a l’altra derivada, l’ús, evident-
ment, de la força, que no de la violència policial, de 
la força policial, sempre en resposta al que és la vio-
lència d’alguns grups absolutament indesitjables, que 
crec que cap dels grups d’aquesta cambra d’una o altra 
manera pot emparar, no?

Aquest és una mica l’horitzó, el que fem amb relació a 
la gestió, doncs, del que és l’ordre públic, que és molt 
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més que la gestió del desordre públic, en aquest sentit, 
no?, i que ens obliga, ens exigeix a complir la que és la 
nostra encomanda, que és respectar, preservar, empa-
rar aquest dret a la manifestació, com a dret fonamen-
tal que és, però també que aquest es conciliï amb la 
resta de drets de la resta de ciutadans. I aquesta fron-
tera es corregeix, s’empara, es protegeix fent, doncs, 
aquest ús proporcional, aquest ús amb oportunitat i 
amb congruència de la força, si escau i quan escau. 
Que són, i també ho vull subratllar, d’aquestes 10.600 
i tantes manifestacions l’any 2013..., doncs, aquest ús 
va ser absolutament anecdòtic; rellevant, perquè quan 
s’utilitza la força és evident que és vistós per raons 
òbvies i genera controvèrsia i judicis des de totes les 
perspectives, i això és una societat democràtica, pe-
rò anecdòtic pel que fa a la quantitat. I no em treguin 
les paraules de context: rellevant, és important pel que 
fa al contingut, perquè qualsevol acte d’ús de la for-
ça, doncs, l’hem de fer acuradament, però en qualse-
vol cas és una excepció dins el que és la regla de les 
manifestacions.

Em demanava també –i em quedarà temps en el segon 
torn– la posició respecte a la Llei de seguretat ciutada-
na. Només apuntar-li tres qüestions. Nosaltres sí que 
creiem –parlo ara com a govern, com a Govern de la 
Generalitat– que cal una actualització de l’actual Llei 
de seguretat ciutadana, que és de l’any 1992; després 
li explicitaré per quines raons. Segona reflexió: aquest 
que tenim damunt la taula no és el projecte de llei que 
hauria fet el Govern de la Generalitat de Catalunya; 
aquest no és el nostre projecte de llei. Però, tercera re-
flexió, com que creiem que cal una llei i que aquesta 
no és la que hauríem fet nosaltres, intentarem, a risc 
fins i tot de fracassar, de transformar-lo, de canviar-lo, 
i si després tinc una mica més de temps li explicitaré 
en quins aspectes creiem que s’ha de modificar, i molt, 
aquest Projecte de llei de seguretat ciutadana.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, la senyora Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, manifestar la meua, també, sorpresa després que a 
vostès els sorprengui que es parli de la gestió de la po-
bresa en el marc de l’ordre públic i de la repressió, quan 
en el Ple de pobresa entre altres coses es va aprovar un 
punt, una proposta que instava a la derogació de les or-
denances de civisme de les ciutats perquè, entre altres 
coses, castigaven fets com la pobresa. Per tant, també 
sorpreses que a vostè li hagi causat tanta sorpresa, con-
siderat que aquesta tesi, la tesi que a menor estat social 
major estat penal és una tesi totalment generalitzada, 
que s’estudia a totes les universitats i que no és una co-
sa, diríem, tampoc massa minoritària ni rebuscada.

D’altra banda, bé, la resposta és una resposta estàn-
dard, diguéssim. Ens sembla perfecta. Ja sabem el seu 
posicionament sobre la Llei de seguretat ciutadana es-
panyola. Doncs, el celebrem, però amb escepticisme. Ja 
veurem finalment què acaben fent, què acaben votant.

I ara li faré quatre preguntes concretes. Una ja la hi he 
fet abans –potser no m’he explicat bé, intentaré expli-
car-me bé ara– i algunes altres més. La primera és so-
bre aquells fets que li he comentat, fets que passen el 
2011, en els quals, després d’una manifestació antifei-
xista, s’encapsula i s’identifiquen cent cinquanta per- 
sones; cent catorze d’elles reben multes; una de les 
persones que rep una multa la recorre i el jutjat con-
tenciós administratiu, doncs, dicta sentència dient que 
aquesta forma de practicar identificacions i multes de 
manera aleatòria i sense identificar culpables, i vés a 
saber de quin delicte o sanció, no era una manera de 
procedir. Tant és així que els condemnen que retor-
nin les costes. I, per tant, jo abans li deia: què farà el 
seu departament?, depurarà responsabilitats en aquest 
cas?, retirarà les altres multes que queden? –cent tret-
ze, per a ser exactes.

I tres preguntes més li feia abans. Ja li he dit que no 
era el moment de parlar ara de la Divisió d’Informa-
ció, però voldria saber quina opinió té i quina respon-
sabilitat té també sobre la filtració ideològica a un  
diari, al gener de 2011, sobre 417 manifestants sense 
antecedents policials que havien acudit a una mani-
festació en contra de la reforma de les pensions. Vull 
dir, si vostè s’està referint als grups violents com així, 
en general, i una cosa tan dispersa que els permet fer 
actuacions com aquesta, filtrar la ideologia de quatre-
centes persones que acudeixen a una manifestació.

També, si confirma o desmenteix el dispositiu de control 
quotidià de la Kasa de la Muntanya. És del Departament 
d’Interior o no, aquell dispositiu? Quina responsabili-
tat hi tenen, en aquell dispositiu? I per què es controla, 
doncs, la vida de la Kasa de la Muntanya? Voldríem sa-
ber si realment té tant d’interès.

L’altra pregunta que li faré, i amb això ja en van quatre, 
és, doncs, quina és la opinió que li mereix la vigilàn-
cia al casal independentista del districte de l’Eixam-
ple d’aquí, de Barcelona, La Cruïlla, on s’han donat 
ordres, diguéssim, de fer seguiments de caire polític, 
quina responsabilitat hi té, qui ha donat aquesta ordre, 
a què es deu aquesta investigació d’entrades i sortides 
dels casals de l’esquerra independentista, i si tenen tan-
tíssim interès.

Bàsicament per a no caure en el fet que allò de la «llei 
mordassa», allò de la llei que restringeix la llibertat de 
manifestació, allò és espanyol i nosaltres ens situem 
en una tessitura d’un altre paradigma en el qual som 
més, doncs, garantistes, intentem respectar els drets. 

Si intentem respectar els drets, el primer que s’ha de 
fer és donar explicacions sobre aquests quatre casos, 
actuar d’ofici en aquests quatre casos, depurar respon-
sabilitats en aquests quatre casos i sobretot, doncs, 
instruir-se una mica sobre per què les polítiques o no-
polítiques respecte als drets socials estan íntimament 
relacionades amb l’augment de la repressió, o no, per a 
la preservació de l’ordre neoliberal. Com he dit, no és 
una cosa meva, no és una cosa de la CUP, és una co-
sa de la doctrina criminològica de fa uns quants anys.
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La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable senyor Ra-
mon Espadaler.

El conseller d’Interior

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
intentaré donar respostes a les preguntes concretes 
que vostè m’ha fet. Amb relació a les multes i les sen-
tències, el que fa el Departament d’Interior, el que fa 
el Govern de la Generalitat és acatar les sentències, 
com pertoca. Són recorregudes si creiem que s’han de 
recórrer, i així ho hem fet en casos concrets i així ho 
continuarem fent. De la mateixa manera que vostès, 
doncs, n’han recorregut, de sentències que en primera 
instància no els donaven la raó en absolut, i després en 
altres instàncies l’han tingut. Per tant, ni més ni més. 
Nosaltres acatarem la sentència i, amb el benentès que 
aquesta sigui recurrible, si no compartim els criteris 
que condueixen..., o sobretot el sentit mateix de la sen-
tència, doncs, sempre actuem de la mateixa manera, 
que és fent ús d’allò que afortunadament tant l’expres-
sió de govern com el conjunt de ciutadania té al seu 
abast, que són les eines que ens dóna l’estat del benes-
tar. Per tant, aquesta és la qüestió, doncs, que farem, 
ni més ni menys.

Vostè em preguntava que si es fan, doncs, uns segui-
ments i si es fa..., en el cas de La Cruïlla. Escolti, no 
nosaltres no fem, cregui-s’ho i entengui-ho, no fem un 
seguiment polític. No hi ha «instruccions polítiques», 
com vostè ha manifestat amb aquesta literalitat –tam-
bé hi he posat cometes. No fem seguiment polític en el 
cas de La Cruïlla o en cas d’un altre que ha esmentat, 
un altre centre, no? Escolti, no hi han tals instruccions.  
No hi són; no hi són ni hi seran. Cosa diferent és que 
algunes vegades se segueixen alguns fets delictius i al-
gunes vegades condueixen a determinats llocs. 

Ara, no confonguem les coses –no confonguem les co-
ses. I podria esmentar aquests o alguns altres casos en 
què alguns seguiments policials han detectat, doncs, 
en determinats entorns –i ara no parlo d’aquests dos 
concrets que vostè ha esmentat–, en determinats àm-
bits, doncs, persones que han estat posades en mans 
de la justícia. I aquesta és una instrucció, per un cos-
tat, ordenada i tutelada, com no pot ser d’altra mane-
ra, per la mateixa institució judicial, per la judicatura.  
I, segona, que en alguns d’aquests casos, doncs, els 
procediments judicials han demostrat que tan desen-
caminada no anava la policia. Però el que no hi ha –el 
que no hi ha– és una instrucció política de fer segui-
ment ni de vigilar en funció de quina sigui la ideolo-
gia, el pensar, els criteris, doncs, de les persones que 
s’associen a l’entorn d’aquests centres que vostè ha es-
mentat o de qualsevol altre. Per tant, en aquest sentit, 
aquest no és el criteri i ho voldria deixar, doncs, meri-
dianament clar, perquè mai ha estat donada al Depar-
tament d’Interior cap mena d’instrucció política de fer 
aquest tipus de vigilàncies que vostè esmenta. I sí que 
algunes vegades, doncs, ha coincidit..., i d’això no ens 
n’hem amagat i a més a més ho hem posat en coneixe-
ment de la judicatura, que algunes vegades ha requerit 
vigilància de persones concretes per delictes concrets, 

que no per qüestions de caràcter ideològic, per delictes 
concrets, doncs, que s’ha escaigut que estaven a l’en-
torn d’aquests centres.

I permeti’m, els pocs segons que em queden, un minut 
i escaig, per aprofundir un xic més amb relació al que 
li esmentava, al Projecte de llei de seguretat ciutadana; 
per reafirmar el que li he dit en el primer torn. Nosal-
tres, com a govern de Convergència i Unió, en el seu 
dia vam manifestar la necessitat d’adequar, d’adaptar 
la llei, que data del 1992. Aleshores no existien ni els 
telèfons mòbils. Miri si han canviat les coses i miri 
si cal canviar-ne alguna, de les coses. Nosaltres vam 
estar en radical desacord, i jo recordo haver-ho dit 
des d’aquesta tribuna i des dels passadissos d’aquesta 
mateixa cambra i en d’altres àmbits, en radical desa-
cord amb el primer text que es va posar sobre la taula. 
I recordo que vaig tenir una resposta molt irada per 
part del ministre de l’Interior. Va dir una cosa sem-
blant que «no m’estranya que a Catalunya passi el que 
passa perquè aquest conseller no coneix...» I tot allò 
que vam assenyalar com a vulneració de qüestions, de 
drets fonamentals recollits a la Constitució espanyola, 
tot allò –tot allò– ha estat tret de la llei.

S’ha tret suficient? Queden coses per treure? És evident 
que nosaltres creiem que encara cal perfeccionar-la, 
bàsicament en dos grans àmbits. L’àmbit competencial; 
aquesta llei no clarifica prou que nosaltres, Govern de 
la Generalitat de Catalunya, com a titulars que som  
de les qüestions de seguretat ciutadana i com a cos po-
licial propi que tenim..., no hi quedem ben reflectits. 
Per tant, tot l’àmbit competencial. I després, quant a 
continguts, hi faríem algunes esmenes amb relació, 
doncs, a qüestions que hi trobem a faltar, que trobem a 
faltar en aquesta llei, i que l’hauríem de millorar molt, 
com, per exemple, la substitució, quan estem parlant 
de menors, d’algunes penes, doncs, per treballs a la 
comunitat o altres tipus que ajuden més a la reinserció 
que no pas la pura sanció administrativa. Aquest seria 
un aspecte, i en trobaríem molts més. Em queden nou, 
vuit segons; per tant, no li puc fer més la relació.

Aquesta no és la llei que nosaltres hauríem fet. Sí que 
creiem que cal una llei i, per tant, estem disposats, hi 
insisteixo, eh?, a risc de no sortir-nos-en, a intentar 
modificar aquesta llei perquè ens reconegui les com-
petències que tenim perquè les puguem exercir res-
ponsablement, perquè garanteixi al cent per cent allò 
que són drets fonamentals de les persones, però tam-
bé, i no ho perdi de vista –almenys jo sí que no ho puc 
perdre de vista ni ho perdré de vista–, perquè calen 
eines jurídiques al servei de la policia, no pas per re-
primir la pobresa, com vostè insinuava o explícitament 
deia en la primera part de la seva intervenció, sí per re-
primir, doncs, les conductes, en aquest cas, delictives.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
interpel·lació sobre l’aplicació del reial decret que ga-
ranteix el dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en 
totes les llengües oficials a Catalunya. 
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Interpel·lació
al Govern sobre l’aplicació del reial decret 
que garanteix el dret dels alumnes a 
rebre l’ensenyament en totes les llengües 
oficials a Catalunya (tram. 300-00204/10)

Presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señores y señoras, dipu-
tados y diputadas, señores consellers, ¿qué tenemos 
aquí?, ¿qué tenemos en Cataluña y qué tenemos en Es-
paña? Tenemos un estado que es plurilingüe, que tiene 
una lengua común hablada en todo el territorio del Es-
tado, tres lenguas que se hablan en partes de ese territo-
rio; un sistema educativo mediocre, en el que nuestros 
alumnos, en comparación con el resto de países desa-
rrollados, tienen unos niveles de habilidades escasos 
al finalizar su periodo formativo obligatorio; tenemos 
un país en el que la enseñanza de la lengua extranjera 
presenta unas carencias gravísimas, y tenemos en Ca-
taluña, en este contexto estatal, un sistema, al que lla-
mamos «de inmersión lingüística», que hace lo que no 
hace ningún otro sistema en Europa, que es suprimir, 
posponer, no tener como lengua vehicular una lengua 
cooficial en el Estado. El sistema de inmersión está vi-
gente desde hace treinta años, después de un periodo 
de dictadura que prohibió el catalán en las escuelas, y 
tiene, plantea una resistencia a introducir otras lenguas 
vehiculares, como son el castellano y el inglés; aunque 
quizás la resistencia a introducir el inglés no es tanta, 
porque, claro, con los ingleses no nos peleamos tanto 
como con los vecinos y ellos no nos roban y tal, y en-
tonces introducir el inglés parece que tiene algún pro-
blema menos que introducir el castellano.

Los partidos políticos en Cataluña, ante esto, ¿qué 
posturas adoptan? Por parte de Convergència y de Es-
querra Republicana, pues hacen lo que siempre han 
pretendido sus dos partidos, que es tratar de erradicar 
el castellano de la vida pública: en las administracio-
nes, en las escuelas..., todo que sea únicamente en ca-
talán. Los de Iniciativa y los del PSC, pues, hacen dos 
cosas. Primero, hacen seguidismo de la política nacio-
nalista que el gran demiurgo que inspiró a casi todos 
los partidos aquí presentes, que era Jordi Pujol, pro-
yectó para Cataluña. El lema de «Un poble, una llen-
gua, una escola», pues, tiene las reminiscencias que ya 
se comentaron aquí, pero que no diré cuáles son; pero 
que, vaya, que es un eslogan reminiscente, por decirlo 
así, sí que es verdad. Y luego, aparte de hacer este se-
guidismo, los partidos del Partido Socialista e Iniciati-
va, más o menos de buena fe, sostienen que, claro, que 
el uso de catalán es un ascensor social, que el uso de 
la lengua catalana promueve, mediante la inmersión, 
el perfecto conocimiento de los ciudadanos y tal.

Y en esa parte, en la parte de la buena fe, ahí nos po-
demos poner de acuerdo, y en eso estamos de acuerdo 
nosotros también. Vaya, ¡menos mal! El catalán, usa-
do como lengua vehicular, en muchas partes de forma 
muy mayoritaria, va a ser necesario para que en zo-
nas en las que el catalán, pues, no esté tan implantado 

socialmente sea perfectamente conocido y aprendido. 
Y, por tanto, en esa parte podemos estar y estamos de 
acuerdo. Lo que pasa es que en Ciutadans no estamos 
ni acomplejados ni abducidos por las ideas nacionalis-
tas, como algunos del PSC y de Iniciativa, que pare-
ce que tienen que ir pidiendo perdón por hacer valer 
derechos normales en cualquier otro país del mundo.

Los de Ciutadans queremos una enseñanza pública, 
trilingüe y de calidad. Queremos que todos los niños 
usen el catalán, y también el castellano, y también el 
inglés. ¿Es necesario que la garantía del aprendizaje 
del catalán pase por mantener más horas de catalán 
que de castellano e inglés en algunas zonas? Pues, de 
acuerdo, lo hablamos, de acuerdo. ¿Por qué no hace-
mos un mapa lingüístico por centros o por municipios 
y determinamos dónde es necesaria una prevalencia 
clara del catalán para garantizar su perfecto aprendi-
zaje? ¿Por qué no detectamos por centros las carencias 
de idioma en inglés y garantizamos el uso del inglés 
como lengua vehicular en cada uno de esos centros? 
De esa forma, señora Rigau, usted cumpliría con las 
leyes y con las sentencias. Se lo digo amablemente, 
casi por sacarla del atolladero, porque ya sabe usted 
que me es simpática, y yo se lo digo ya hasta con sim-
patía: oiga, dé un paso al frente –dé un paso al fren-
te–, no se deje engañar por sus compañeros, que son 
ustedes gente de orden.

A veces, mire..., una pequeña digresión: ayer o ante-
ayer, que los veía en el 3/24, al señor Espadaler, al señor 
Trias, al señor Duran y al president Mas, tan formalitos 
con sus trajes grises, sus corbatas impolutas y sus cami-
sas blancas, pensaba: «Qué poca pinta de revoluciona-
rios que tienen, pero, a la vez, cómo las cosas que dicen 
y que hacen no se las creería nadie si no tuvieran esta 
pinta seriecita.» Si no tuvieran esta pinta de que es- 
tán..., nadie con una cabeza, por decirlo así, no sé, me-
dio rapada y con pinta así, más..., como algún otro  
colectivo político, salen diciendo las cosas que dicen y 
hacen ustedes, y no tendrían credibilidad. Pero, claro, 
salen ustedes tan formalitos... Y usted también, que es 
una persona de orden, de un partido de derechas o de 
centroderecha, no entiendo cómo usted acaba incum-
pliendo de esta forma las leyes.

Mire, en este contexto, con gente encorbatada que es-
tá promoviendo el incumplimiento de las leyes y que 
salen por la tele como si nada ocurriera, ¿qué opone el 
Gobierno de España a estos dirigentes levantiscos de 
nuestra autonomía que convocan referéndums sin po-
der hacerlo y que no aplican las leyes en las cuestio-
nes de la inmersión lingüística? Pues, miren, ¿hacen 
política en el Gobierno del PP? Política, política..., no 
sé; desde luego, si la hacen no les da mucho resultado. 
¿Hacen ustedes debates, programas, jornadas, pedago-
gía, documentales sobre la normalidad de que en un 
estado se use con normalidad en la enseñanza la len-
gua oficial en todo el Estado? Pues, tampoco. ¿Y qué 
se hace? Pues se hace un decreto, un decreto que es 
una chapuza, que se lo sacan de la manga, donde el 
Estado central admite que una autonomía se está sal-
tando la ley y, como la autonomía se está saltando la 
ley, lo que hace el Estado es pedir ayuda a los ciudada-
nos y decirles: «Oye, que si no te cumple la autonomía, 
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avísame, que te pongo colegio privado, y ya te lo paga-
remos.» Y le están pidiendo al alumno y a la familia 
que entren en esas listas negras que tanto les gustan 
hacer a ustedes, de malos catalanes, las veintitantas fa-
milias, los ciento y pico, aquellos que no quieren a Ca-
taluña, los que no quieren estudiar en catalán, los de la 
segregación, que se signifiquen, les pide el Gobierno, 
que pidan por escrito las cosas. En vez de facilitar el 
Gobierno que la escuela catalana sea una escuela pú-
blica, de calidad y trilingüe, no, se tienen que ir al co-
legio privado, porque el Gobierno no es capaz de hacer 
que la autonomía, por medio de los medios legales que  
tiene y de la alta inspección educativa..., que no sé  
qué está haciendo hasta este momento; ya promovere-
mos desde Ciutadans que empiecen a actuar de verdad 
en este estado de derecho, si es que lo es.

Pero lo que no se puede hacer es que ustedes les im-
pongan un decreto que además es dudoso, porque, 
¿hay coles privados que impartan enseñanza en cas-
tellano también cerca del solicitante?, ¿los habrá? Eso 
no lo sabemos. ¿Qué pasará si el colegio que se negó 
a impartir alguna asignatura en castellano, después, 
cuando se le va el alumno, entonces la imparte? ¿Sa-
carán al alumno del colegio privado o...? Tampoco se 
sabe que... ¿No parece que vulnera la autonomía pre-
supuestaria el que se obligue a pagar con dinero de 
la Generalitat algo...? Todas esas dudas que plantea 
el decreto, yo creo que el Gobierno del PP las debe-
ría resolver simplemente haciendo cumplir la ley en el 
sistema de enseñanza pública catalán, no con colegios  
privados de por medio.

Mire, ya les he dicho lo que opino del decreto, que es 
una bajada de pantalones, en realidad, del Gobierno 
del PP, que no está sabiendo hacer cumplir las leyes. 
Y no sé quién informa al ministro Wert de lo que pasa 
aquí en Cataluña, francamente, porque yo creo que le 
convendría venir a vivir aquí, ver cuál es el ambiente, 
ver qué pasa en las escuelas (remor de veus)... –no ha 
pasado nada (l’orador riu)–, ver qué pasa en las escue-
las y hacer que se cumplan las leyes, y no inventarse 
cosas raras en un estado que parece que admite que 
desde una autonomía se incumplan.

Mire, señora Rigau, se trata de que cambiemos ya este sis- 
tema de inmersión lingüística que pudo ir bien hace 
treinta años, que ahora se revela anticuado, que lo que 
necesitamos es que se aprenda el castellano, el catalán 
y el inglés. Mire, aunque sea para que cuando pase todo 
esto, como espero, sin resultado ninguno por su parte, 
en este intento secesionista que ustedes están intentando 
llevar a cabo, pues, las aguas volverán a su cauce y den-
tro de quince o veinte años, como la historia es un péndu- 
lo, volverán ustedes a plantear estas cosas, y entonces 
tendrán que tener gente, incluso de Esquerra Republica-
na, que vaya otra vez al Congreso a defender las cosas 
con competencia lingüística en castellano. Y también 
sabemos todos que es necesario ya saber inglés, e irse 
fuera, y trabajar, y utilizar el inglés, y entonces, para es-
tas competencias, es necesario que nuestros alumnos 
catalanes tengan en la escuela pública –en la escuela pú-
blica– un nivel suficiente de castellano, catalán e inglés.

Y por último le diré, señora Rigau, que en la moción 
nosotros propondremos cuestiones que son... Primero, 

para evitar que usted tenga que cumplir este decreto, 
lo que tiene que hacer es cumplir la ley; pero, mientras 
no cumpla la ley, lo que va a tener que hacer es cum-
plir el decreto. Y le exigiremos que tome las medidas 
pertinentes, primero, para no colocarse en la situación 
de que este decreto haya de aplicarse, y segundo, si 
usted sigue en sus trece, que se aplique el decreto, por-
que no habrá otro remedio.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Irene Rigau, conse-
llera d’Ensenyament.

La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, dipu-
tades..., senyor Carrizosa, ara em feien un comentari 
que crec que és molt oportú: ens ha quedat el dubte si 
vostè m’interpel·lava a mi, com a membre del Govern, 
o estava fent oposicions per substituir el senyor Cañas. 
La veritat, ens sembla més que és la segona. No ha 
aportat res de nou a la interpel·lació; per tant, suposo 
que és marcar posició dintre del seu propi grup i en-
front d’un altre grup.

És curiós veure com vostè sent la necessitat d’un nou 
model lingüístic que permeti que, si s’ha d’anar al 
Congrés, es pugui fer amb una competència lingüísti-
ca en castellà més alta que la que vostè suposa que te-
nim; en canvi, vostè no es planteja que hi pugui haver 
competència lingüística en català per parlar al Parla-
ment de Catalunya. No deixa de ser curiós.

Suposo que vostè em parla –perquè així ho deia el 
nom de la interpel·lació– d’un text que sembla que va 
aprovar el Consell de Ministres divendres va fer vuit 
dies. Però sap què passa, senyor Cañas? Que no ha es-
tat publicat. (Veus de fons.) Bé, ja m’ha entès, veu?: 
senyor Carrizosa. No està publicat en el BOE, i vostè 
sap perfectament, com a advocat, que una norma, si no  
està publicada, no és de la seva aplicació. Per tant,  
no entenc el motiu de la interpel·lació. Perquè, si és pel 
reial decret, no ha sortit, no està publicat, no hi ha ma-
tèria. I, és clar, jo mirava..., sí que el Reglament del 
Parlament ens dóna fins a deu minuts en el primer torn 
i cinc en el segon; però, és clar, per a una interpel·lació 
sobre una norma que no existeix, que no està publica-
da, a mi em costa gastar aquests deu minuts, perquè 
no hi ha matèria. El que hi ha és el que hi hagut sem-
pre, menys una qüestió que vostè ja podria saber.

Fa poc que s’han fet públics els usos lingüístics de Ca-
talunya. Si vostè repassa les dades, veurà com més del 
95 per cent de la població de quinze anys i més decla-
ra entendre, saber, parlar, llegir i escriure el castellà. 
Sap quin és el percentatge de gent que entén, llegeix 
i escriu i parla el català? Doncs, miri, l’entén un 94, 
el sap parlar un 80, el sap llegir un 82 i el sap escriu-
re un 60,4. Vostè creu que parlem de dues llengües en 
igualtat de situacions? Vostè creu que estem parlant de 
dues llengües que es puguin partir en percentatges? 
A vostè, que el preocupa tant l’anglès, li faig saber que 
l’anglès a Catalunya ha millorat, i està millorant, i mi-
llorarà més. I l’objectiu final és que a l’acabar l’esco-
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laritat obligatòria, reiteradament repetit en aquest he-
micicle, pugui haver-hi un 95 per cent de la població 
de quinze anys i més que pugui dir que sap parlar, que 
sap escriure, que sap llegir i entendre el català i el cas-
tellà. Mentre no tinguem aquest paral·lelisme, perme-
tin que apliquem el model lingüístic que permet, al  
final de l’escolaritat obligatòria, un domini equivalent. 
Obviar les dades oficials de coneixement de llengua 
és, sincerament, fer-se trampes al solitari. Vostès han 
construït un..., vaja, han construït un discurs, i ara no 
deixen que cap dada els espatlli el discurs.

Senyor Carrizosa, sap escriure el català a Catalunya 
un 60,4; sap escriure el castellà un 95 per cent. Aques-
ta és l’Enquesta dels usos lingüístics de la població de 
Catalunya. Entre altres respostes, s’il·lustra quina és la 
situació, quina era i quina és, com l’impacte demogrà-
fic ha fet que del 2003 al 2008 hi hagués un descens 
important, com del 2003 al 2008 al 2013 la tendència 
hagi canviat; estem tornant a remuntar lleugerament. 
Miri, usos lingüístics amb els companys d’estudi: el 
2003, era un 43,3, el català; un 48,7 el 2008; un 42,9  
el 2013, un punt per sota del 2003.

Per tant, com que vostè mateix s’ha contradit i ha 
dit: «Home, podem admetre que hi han zones en què 
la presència del català i el castellà sigui diferent»... 
I en això li dono tota la raó, perquè, miri, a Terres de 
l’Ebre, com a llengua habitual del territori, de les per-
sones, el català ocupa un 73,8; a l’àrea metropolitana, 
el català, com a llengua habitual, la declara un 27,8. 
Vol que li digui d’on són les demandes que vostè re-
iteradament avala sobre més castellà a l’escola? Són 
de Terres de l’Ebre? Són de Barcelona i l’àrea metro-
politana. I, si ja tenim que un 27,8 declara tenir com 
a llengua habitual el català, només ens faltaria treure 
presència del català a l’escola.

Per tant, no ens parli d’aplicar un reial decret que no es-
tà publicat; per tant, no entro en aquest debat. Si vostè 
ho vol, després li puc explicar com ens vam posicionar 
davant de l’avantprojecte a la Conferencia Sectorial, 
quines esmenes hi hem lliurat, què ha dit l’informe del 
Consell d’Estat, què ens sembla que el Consell d’Estat 
ha introduït, perquè la versió final que anava al Consell 
de Ministres... Però, com que no ha estat publicat, crec, 
sincerament, que no té lloc la interpel·lació.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Señora Rigau, el decreto en cuestión..., usted me di-
ce: «Ah, no sé de qué me interroga usted» o «no sé de 
qué me interpela, con este decreto, que no ha salido 
publicado.» Pues, oiga, mírese sus propias declaracio-
nes del día 12 de julio sobre el decreto del que le es-
toy hablando yo, ese que usted decía que eran multas 
lingüísticas y todas estas cosas; pues, será que conoce 
su contenido, puesto que habló sobre él a los periódi-
cos. Entonces, hable usted con este diputado, que pa-
ra eso los diputados, digamos... A los periódicos y los 

medios de comunicación está muy bien que vayan los 
políticos, pero en el Parlamento usted debe responder 
también a lo que le digan los diputados, porque este es 
el juego democrático.

Me he de referir también a que si en el Parlamento de 
Cataluña se habla o no se habla en catalán. Vaya, vaya,  
vamos a ver: ¿es una anomalía que hable en castellano 
en el Parlamento de Cataluña? ¿Es una anomalía? ¿Le 
está usted diciendo al 50 y pico por ciento de catalanes 
que tienen como lengua habitual el castellano que es 
una anomalía utilizarlo en el Parlamento de Cataluña? 
¿Esto está diciendo? Bueno, porque yo creo que no lo 
es. Y, oiga, le digo una cosa: en mi grupo el porcentaje 
de utilización que se hace del castellano y del catalán 
es muy similar al que se hace en la sociedad catala-
na. A lo mejor algunos otros grupos deberían hacer lo 
mismo para representar debidamente a todos los ciu-
dadanos catalanes sin excepción, sin listas –sin listas.

Seguimos –seguimos. (Remor de veus.) Ah, y, por 
cierto, le agradezco, ahora que me están diciendo «lis-
to» desde sus escaños, desde sus bancos, pues, le agra-
dezco la comparación con el señor Cañas, uno de los 
mejores diputados que ha habido en este Parlamento.

Vamos a ver, en Terres de l’Ebre y Barcelona y área 
metropolitana, es así, es como usted dice. ¿En Terres 
de l’Ebre es necesaria una inmersión al cien por cien 
en catalán, o estaría mejor que los que usan catalán en 
Terres de l’Ebre también tuvieran más porcentaje de 
castellano y de inglés? Es que es algo tan obvio, seño-
ra Rigau, que si usted no estuviese encastillada en la 
ideología y en la utilización de la lengua con fines po-
líticos, pues, entonces..., me parece que esto lo saben 
todos ustedes, todos.

Mire, yo les voy a decir ya, para no extenderme en la ré-
plica punto por punto..., porque es que no acabaríamos  
nunca, además. Desde el momento en el que ustedes 
se tienen que amparar en falsedades y en exageracio-
nes y en tergiversaciones para mantener el sistema de 
la inmersión lingüística, es que la justicia de lo que 
ustedes mantienen es bien poca, ¿eh?, si ustedes tienen 
que tergiversar las cosas que nosotros decimos.

Mire, en esta moción que se derive de esta interpela-
ción, nosotros le vamos a pedir al Gobierno de la Ge-
neralitat que consulten a todos los profesores y al sector 
educativo, para que podamos conocer la realidad social, 
lingüística, de cada comarca o municipio. Esto seguro 
que lo sabe usted, pero ahora nosotros queremos saber-
lo también desde nuestro grupo. Porque con esa reali-
dad, con la que usted me explica de las Terres de l’Ebre 
y del Barcelonès, tenemos que hacer lo que el Tribunal 
Constitucional nos dice, que es que ustedes, desde el 
Gobierno de la Generalitat, establezcan los porcenta-
jes precisos y razonables para garantizar la presencia 
del castellano en el sistema educativo, que eso es la 
ley, y el programa de Ciutadans es: el castellano y, oi-
ga, le recomendamos, para una mejor calidad de la en-
señanza pública, el inglés.

Les vamos a pedir que informe usted en la comisión 
parlamentaria de las reuniones que mantenga con el 
ministro Wert para la aplicación de la LOMCE. Por-
que usted acostumbra a ir a los medios de comunica-
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ción y explicar estas cosas, pero querríamos que nos 
lo explicara usted en la comisión, porque aquí tene-
mos una nueva ley de educación que se va a aplicar, 
que le están sacando decretos..., que usted sabe que,  
aunque no se haya publicado, se va a publicar y  
que además va a entrar en vigor el día 1 de septiem-
bre, y queremos desde la sede parlamentaria conocer 
lo que usted dice y ejercer el control parlamentario.

Queremos que nos informen también de las solicitudes 
que, amparadas en el decreto, formulen los alumnos, y 
de la salida que se les ha dado, y que nos informen en 
sede parlamentaria, porque tenemos derecho a saber 
el grado de cumplimiento de las normas por parte de 
nuestra consellera d’educació.

Y, en fin, otras muchas cosas que ahora, por no exten-
derme, ya verá en nuestra próxima moción.

Gracias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la consellera d’Ense-
nyament.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vostè sap 
perfectament que el que li interessa a vostè és dir que 
jo he dit que era una anomalia, cosa que jo no he dit; 
per tant, deixem-ho aquí, perquè a vostè el que li inte-
ressa... Jo el que li he dit, i ho mantinc, és que aquells 
que tant defensen el bilingüisme m’agradaria de tant 
en tant veure com el practiquen. Ja està. (Remor de 
veus.)

Dit això, dit això... Sí, sí, jo no el defenso, jo no el de-
fenso com vostès. (Persisteix la remor de veus.) Jo no el  
defenso, jo l’acato –jo l’acato. Però jo aquí no surto 
cada dia a parlar del bilingüisme, no: jo responc –jo 
responc

Ara bé, vostè acaba de veure i acceptar que el reial 
decret no està publicat, i vostè surt aquí a voler-me fer 
complir –perquè així ho ha anunciat a la interpel·lació– 
l’aplicació d’un reial decret que no està publicat. I li 
demano que s’atengui a la norma. I, per tant, avui, no 
és el cas. Perquè, quan jo em vaig manifestar, em vaig 
manifestar sobre el projecte de decret, de reial decret, 
que anava al Consell de Ministres. Jo què sé, si ho han 
canviat. Jo vaig dir: «El text que em consta que hi va 
és això, això i això. Però no em consta si hi han modi-
ficacions.» Per tant, siguem exactes.

A vostè li agrada molt parlar de falsedats. Aquí només 
hi ha una realitat: que el 85 per cent del Parlament de 
Catalunya va avalar un model lingüístic amb la Llei 
d’educació de Catalunya i en el seu Estatut. No hi ha 
cap altra veritat.

I una altra veritat, que vostè no vol acceptar, que és 
que el domini del català i el castellà, a l’acabar l’esco-
laritat obligatòria, hauria de millorar, sempre, perquè 
per això anem exigint i elevant el nivell, però és equi-
parable. I, si hi ha una llengua en aquests moments 
que encara no és parlada amb la mateixa solidesa que 

l’altra, és el català, en segons quins territoris. I per 
això li dono la clau de la resposta: si vostè m’admet 
que per a tot no hi ha la mateixa presència de llengua 
–menys mal!–, això no lliga a demanar uns terços i 
uns percentatges únics i homogenis, no lliga –no lliga. 
Però vostè un dia em demana els terços, l’altre dia els 
percentatges i ara m’admet que la realitat és diferent.

Doncs, com que la realitat és diferent, qui l’ha de 
concretar?, qui coneix la realitat de l’aula? El centre. 
I quin instrument té el centre educatiu? Per cert, el pú-
blic i el privat, sobretot el concertat. Perquè vostè es 
veu que ignora el 40 per cent dels centres de Catalu-
nya; Déu n’hi do també –Déu n’hi do. Per tant, quin 
instrument tenen aquests centres? El projecte lingüís-
tic; és allà on es concreta en quin moment, en quina fa-
se i amb quin grau i intensitat s’ensenya i s’utilitza una 
o altra llengua. I aquesta és la proporció raonable que 
entén la Generalitat, la que els centres, d’acord amb 
les seves realitats i els resultats acadèmics, preveuen.

A vostès no els interessen els resultats acadèmics; a 
vostès els interessa la presència política d’una llengua. 
I a partir d’aquí vostès, quan me volen fer tractar igual 
per terços el català, el castellà i l’anglès, quan saben 
que els punts de partida són diferents, doncs, m’estan 
fent, evidentment, una maniobra.

Aquí només hi ha una tasca important a fer: expli-
car-ho una vegada rere l’altra. I no podrà dir mai, se-
nyor Carrizosa, que jo no comparegui sempre que el 
Parlament m’ho demana. Per tant, vostè demani una 
compareixença, si té el suport i el vot de la comissió..., 
jo en tinc unes quantes d’acceptades i que vostès no 
les agenden, però quan les agendin amb molt de gust...

I, per altra part, crec que..., la broma ja l’he vista, pe-
rò estarà amb mi que no li ha sortit massa bé, tot allò 
dels encorbatats i la gent d’ordre. Perquè, miri, si hi ha 
algú que porta corbata i ha incomplert reiteradament 
lleis, acords i sentències del Tribunal Constitucional 
sobre competències, és el Govern de Madrid.

La vicepresidenta primera

El tercer punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre l’assignació pressupostària per a sanitat 
i les previsions per al 2015, presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya.

Interpel·lació
al Govern sobre l’assignació pressupostària 
per a sanitat i les previsions per 
al 2015 (tram. 300-00206/10)

Té la paraula, per exposar la interpel·lació, el diputat 
Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, diputats i 
diputades, bé, interpel·lo el Govern de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de pressupostos públics per a 
la sanitat a Catalunya, de cara sobretot a l’any vinent, 
que sembla que no, però està més a prop del que ens 
pensem. No vinc, com es fa sovint des d’aquest faris-
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tol, a parlar del pacte fiscal en què va arribar a acord 
Esquerra Republicana, aleshores, amb el Partit Socia-
lista –és aquell que..., «ens roben»–, no vinc a parlar 
d’això. Vinc a parlar de quin gestió fem dels diners 
aquí a Catalunya.

Quina és la situació actual? –i és bo comparar, per po-
sar-nos una mica en mesura. Som, Catalunya, la Gene-
ralitat de Catalunya és la segona comunitat autònoma 
en pressupost per ciutadà d’Espanya, només per dar-
rere de Navarra, i, en canvi, estem a la cua en despesa 
sanitària: menys de mil cent euros per persona/any, la 
qual cosa ens posa a la cua. Però, dintre de la meva vi-
sió, crec que nosaltres ens hauríem de comparar amb els 
millors. Jo sé que hi ha una cosmovisió aquí molt estesa, 
que és que hem d’eliminar tot el que significa Espanya de 
Catalunya. Jo crec que hauríem de liderar Espanya, com 
ho fem, per exemple, en el terreny esportiu o en d’altres 
terrenys, crec que en aquest sentit hauríem de liderar.

Per què tenim aquest problema de finançament a la sa-
nitat pública catalana? No és pas per una decisió im-
posada de fora. És una decisió interna, que sí que és 
cert que no es pot prendre com una foto fixa, sinó que 
depèn d’una herència rebuda, ja que sabem que els 
problemes pressupostaris de la Generalitat..., entre el 
2008 i el 2010 el sector privat català va perdre 750.000 
llocs de treball, mentre que el sector públic, la Gene-
ralitat, contractava –dades del conseller Puig– 88.000 
persones. Això sotmet a una tensió les finances públi-
ques que és insostenible; part del problema que ens 
ocupa. Afegir a això, evidentment, hospitals sobredi-
mensionats –no ho diu un servidor, ho diuen els gestors 
de la sanitat pública dels darrers trenta anys–, tren- 
cant, a més, allò dels hospitals sobredimensionats 
trenca aquell principi del more brain, less bricks: més 
cervell, més coneixement, i menys totxana. Afegir-hi, 
a més, el deute pujolista, el deute aquell que el tripartit 
va fer aflorar, que era un deute heretat; és a dir, tam-
poc no podem culpar de tot el tripartit, tot i que no en 
trobaran en aquest diputat un defensor.

L’altre dia passava per la Comissió de Salut una pro-
posta de resolució, redactada suposo que per la seva 
antecessora al càrrec, l’exconsellera Geli, que deia que 
estem a la cua en pressupost sanitari, i feia referència 
que en els temps del tripartit, on la despesa era tota 
alegre, allò, el principi «el Govern tot ho pot», està-
vem al número 13, és a dir, els segons en despesa per 
capita i al número 13. És com si el Barça quedés tretzè 
a la lliga; seria, una mica, un drama.

Comparant-nos amb els millors, veiem..., hi ha cinc co-
munitats autònomes, les cinc primeres. Doncs, Caste-
lla-Lleó, Cantàbria o Navarra, governades pel Partit 
Popular: 200 euros més per habitant l’any, 263 o 320. 
Anem a Astúries: 324. O al País Basc: 500 euros més 
per capita. És perquè ho decideixen allà, no els ho im-
posen ni la senyora Merkel, ni Obama, ni Rajoy, ni nin-
gú; ho decideixen allà. I aquí vostès decideixen 500  
euros menys, jo crec que equivocadament. La mitjana 
de totes les comunitats autònomes que inverteixen més 
en sanitat, o sigui, totes, és de 130 euros –a això després, 
en les nostres propostes, hi tornarem, a aquesta xifra.

També hi ha problemes de gestió pròpia, no tot és 
culpa de l’herència rebuda: errades d’improvisació, 
manca de transparència a l’hora de canviar el mo-
del sanitari... Quan tots els caps de servei d’un hos-
pital signen en contra d’allò que se’n diu «retallades», 
doncs, alguna cosa hi ha d’haver. El Govern hauria 
de ser capaç de reconèixer que estan fent coses ma-
lament.

Després també hi ha partides que haurien d’explicar 
bé. Per exemple, les partides d’enguany contemplen 
540 milions d’euros per a unes partides –està als pres-
supostos de la Generalitat: la primera, consolidar un 
model sanitari propi; la segona, promoure la proxi-
mitat i el compromís dels professionals i del ciutadà– 
amb objectius tan poc clars i tan poc relacionats amb 
la sanitat..., servirien per a qualsevol departament: 
«revisar, objectivar i ratificar la base del model sanita-
ri, consolidar el model sanitari, realitzar el seguiment 
de l’escenari de sostenibilitat i excel·lència» –aquí par-
lem molt d’excel·lència–, «desplegar el nou model de 
governança...» Un model sanitari propi que..., fa tren-
ta-cinc anys que es governa; és a dir que no és que 
l’hàgim rebut fa dos dies. «Racionalitzar estructures 
administratives...» Per fer retallades, gastar-te 500 mi-
lions d’euros no sembla gaire lògic. «Potenciar el li-
deratge i dinamitzar la participació. Publicar estudis.» 
Ara recordem tots els estudis aquells del tripartit –80 
milions d’euros– i que bé que ens anirien ara. «Enfor-
tir la proximitat...» Coses molt..., allò que hom podria 
titllar de «fer powerpoints», o, com diuen la gent dels 
hospitals, és que cada vegada veuen més metges i cada 
vegada veuen més gent amb carpetes. És a dir, priorit-
zen vostès la burocràcia, la construcció d’estructures 
d’estat, per sobre de la sanitat.

Tenim un altre deute pendent. No és tant pressuposta-
ri, tot i que sí, i és hem tingut una comissió d’investi-
gació de la gestió de l’àmbit sanitari, i aquest Govern 
no ha pres cap, ni una sola mesura per aclarir, per es-
clarir, per esbrinar què va passar i per millorar i per-
què no torni a passar. I ens podem tornar a trobar..., 
ara estan sortint el reguitzell de coses que s’han fet en 
el passat, però ens podem tornar a trobar amb el ma-
teix l’any 2014. És quelcom en què hauríem de ser ca-
paços de posar fil a l’agulla.

Altres peculiaritats? Som l’única comunitat autònoma 
que no paga les catorze pagues als treballadors de la 
seva sanitat pública. Som el pitjor govern autonòmic, 
patim el pitjor govern autonòmic. Algú l’ha de patir. 
Jo crec que hauríem de mirar de ser dels millors.

Tenim l’afer de les farmàcies, que, pel que fa a lleialtat 
institucional..., jo no sé com descriure-ho. Que el Go-
vern d’Espanya digui: «Escolta’m, t’he d’avançar diners 
perquè puguis pagar les farmàcies»; el Govern de la 
Generalitat: «No, no paguis farmàcies, paga no sé què»,  
i després cridar els farmacèutics a manifestar-se da-
vant de la Delegació del Govern d’Espanya..., jo no 
tinc paraules per descriure-ho. Però molt net, molt net, 
no ho sembla.

Com millorem? Doncs, nosaltres proposarem donar a 
la gent, tornar a la gent el que és de la gent; que es dei-
xi de decidir en un despatx sense finestres allò que ha 
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de decidir la gent, allò que han de decidir les famílies.  
Abans donava una dada, cent trenta euros, que és la 
diferència de la mitjana de les comunitats autòno-
mes en despesa sanitària respecte a la Generalitat de 
Catalunya. Doncs, creiem, i així ho proposarem, que 
el pressupost de l’any 2015 en despesa sanitària de la  
Generalitat de Catalunya ha de ser cent trenta euros su-
perior al d’enguany. S’hauran de treure diners de burocrà-
cia? S’hauran de treure diners de burocràcia. S’hauran  
de treure diners de construcció nacional? S’hauran de 
treure diners de construcció nacional. Però per això es-
tem aquí.

També demanarem, doncs, aquella fita que hem de-
manat més d’una vegada, allò dels 1.620, que l’any 
2020 Catalunya pugui tenir un pressupost de despesa 
sanitària de 1.600 euros. I, evidentment –jo particular-
ment sóc liberal–, veuria amb bons ulls que gran part 
d’aquest augment pressupostari pogués anar amb xecs 
sanitaris; com el xec escolar, però amb xecs sanitaris, 
per tal que les famílies puguin decidir quins serveis 
sanitaris volen prioritzar a les seves famílies, per tal 
que les famílies amb menys ingressos no hagin de dei-
xar d’anar al dentista perquè no s’ho poden permetre.

Per últim, i com que és possible que vostè tingui la 
temptació de no fer-ho i de seguir tenint la sanitat pit-
jor finançada d’Espanya, demanarem una cosa molt 
simple, i és que, si no són vostès capaços de finançar 
la sanitat pública de manera adient, tornin les com-
petències al Govern d’Espanya, per tal que es pugui 
gastar els diners en sanitat i dependència, i no en la 
construcció de les estructures d’un estat imaginari.

Moltes gràcies, conseller, diputats i diputades.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller de Salut.

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. Li agraeixo les 
propostes fàcils que planteja sobre com incrementar 
el pressupost i la despesa per capita en l’atenció sani-
tària pública d’aquest país. Però deixi’m que comenci 
parlant del pressupost, que no és parlar de diners, eh? 
La premissa del pressupost no són els diners, sinó que 
n’és la conseqüència.

Jo, des del punt de vista de la responsabilitat, he de fer 
front, el 2015, que es puguin produir més de 750.000 
ingressos als hospitals de Catalunya, que es puguin  
fer més de 380.000 intervencions, que es puguin aten-
dre més de 3 milions d’urgències, que es puguin reduir 
i reformular les esperes en atenció quirúrgica progra-
mable, que es puguin continuar fent els 40 milions de 
visites que es fan a l’atenció primària i que es puguin 
continuar fent els 10 milions de visites que es fan a 
l’atenció especialitzada. I per fer això necessitem dis-
posar d’uns recursos, que en aquests moments són els 
que són, per al 2015, que són aquells de què disposem 
d’acord amb el creixement del nostre PIB i aquells de 
què disposem d’autorització per gastar de més. I, per 
cert, el 2015, el Govern de l’Estat –això no ho fem nos-
altres– decideix que el nostre objectiu de dèficit serà el 

0,7, i no l’1 per cent, i això..., la diferència són 600 mi-
lions. La Generalitat l’any que ve tindrà 600 milions 
menys d’euros de disponibilitat per endeutar-se, per-
què l’objectiu de dèficit baixa de l’1 al 0,7. Per tant, 
primera limitació que tenim, que, evidentment, amb el 
compromís del Govern de mantenir la despesa sanità-
ria del 2014, tensionarà el conjunt dels departaments i 
el conjunt del sector públic del nostre país, igual que 
l’ha tensionat des del principi, quan vam apostar per 
passar d’un 30 per cent i escaig de participació en el 
percentatge de salut al 40 per cent sobre el conjunt  
del pressupost de la Generalitat. 

Aleshores, jo, permeti’m que em remeti una miqueta a 
la història, perquè nosaltres tenim un problema de sub-
finançament. Vostè deia el deute pujolià, el deute del 
tripartit... Aquí tenim dues coses que no hem de barre-
jar: tenim l’impacte de la crisi econòmica en les finan-
ces públiques i, per tant, la repercussió en la despesa 
sanitària, i en segon lloc –que és primer lloc–, el sub-
finançament crònic de la sanitat catalana. I aquesta és 
una realitat d’aquest Govern, del Govern anterior, del 
Govern anterior a l’anterior..., de tots.

Aquesta insuficiència crònica, explicada reiterada-
ment, ve, com sap molt bé, de la transferència de qua-
tre hospitals de la Generalitat de Catalunya, en el seu 
moment, sense la transferència de la seva despesa. Per 
tant... Aquests hospitals eren Can Ruti, l’hospital del 
Consorci de Terrassa, l’hospital de Vic..., i no recordo 
quin era el quart; eren quatre hospitals. Això és el que 
anem arrossegant històricament.

I com es finança aquest subfinançament, si m’ho per-
met? Amb una atenció permanent en el sistema sanita-
ri des de les nostres transferències. No una atenció ara, 
una atenció permanent. Per què? Perquè això ho aguan-
tem amb uns sous inferiors dels nostres professionals, 
aquest subfinançament crònic, que ha tingut algun in-
tent de resoldre’s, quan es fa la conferència de presidents 
en l’època del Govern Zapatero, i no es pren una decisió 
sobre el finançament, es pren una decisió sobre saneja-
ment: posem més diners, però no posem més diners de 
forma contínua, per endreçar aquest subfinançament.

Dit això, jo, si vol, li proposo unes quantes mesures que 
jo crec que vostès tenen alguna capacitat, més que nos-
altres, que facin possibles aquests 1.300 euros que jo  
desitjaria, que és la mitjana de l’Estat, per poder fer 
front a la situació que requereixen els nostres profes-
sionals, i segurament també els nostres pacients, però 
sobretot els nostres professionals, que són els que es-
tan pagant més la situació.

Miri, la primera cosa que sap que jo vaig proposar al 
Ministeri de Sanitat i que també la va coproposar el 
conseller Mas-Colell, el conseller d’Economia, és que 
aquestes tres dècimes de punt fossin destinades de ma-
nera finalista a finançar aquest dèficit crònic, mentre no 
tinguéssim un sistema de finançament que s’ajustés més 
a la realitat del que li toca al nostre país per capita. Per-
què no hem de parlar del finançament per capita de la 
CSUR sense parlar del finançament per capita de Cata-
lunya; no podem dissociar una cosa de l’altra, eh? Per 
tant, mirem en quin nivell del rànquing estem amb rela-
ció a aportació, amb relació a retorn, per parlar d’això.
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Però sí que és cert que hi han tota una sèrie de coses 
que ens ajudarien molt, en aquest dèficit i en aquesta 
situació. N’hi apunto algunes. La primera cosa que li 
apunto, per exemple, és... Vostè es referia a la lleialtat 
institucional. La lleialtat institucional passa perquè ca-
da nova prestació que l’Estat introdueix al catàleg va-
gi acompanyada de la partida pressupostària. Això fa 
moltíssims anys que no es fa, si s’ha fet algun cop. Jo 
he demanat al Consejo Interterritorial, a la ministra, 
la creació d’un grup de treball per fer una estimació 
econòmica de què ha suposat aquests cinc anys, ac-
ceptant descomptar la contribució que l’Estat ha fet a 
la despesa sanitària, la rebaixa dels preus dels medica-
ments. De moment, no tinc una resposta..., no tinc res-
posta negativa ni tampoc positiva, però m’agradaria  
que l’Estat assumís, des de cinc anys enrere, tot allò que  
ha anat introduint i que ha anat carregant-se sobre 
el pressupost de les comunitats autònomes; que en el 
fons la descentralització de totes les comunitats autò-
nomes no l’hem de confondre amb la descentralització 
del dèficit, eh?, i el que vam fer és no solament descen-
tralitzar les competències, sinó centrifugar el dèficit. 
I, per tant, com que el dèficit ja està centrifugat, no 
hi ha una preocupació de l’Estat, perquè el dèficit el 
tenen les comunitats autònomes. Amb una trampa al 
solitari: perquè les comunitats autònomes, en terme de 
dèficit consolidat, són el dèficit de l’Estat. Per tant, no 
acabo d’entendre que aquesta centrifugació tingui al-
gun avantatge per a l’Estat, que no sigui el de la rendi-
bilitat política, més enllà de la merament econòmica.

Li apunto una segona qüestió amb què podríem anar..., 
amb què podríem ajudar-nos? Home, constituïm de-
finitivament el fons de garanties, en què posem to-
tes les comunitats autònomes uns quants diners, i que 
després rebin d’aquell fons de garanties allò que fan 
atenent altres ciutadans amb el seu propi pressupost, 
perquè jo no tinc la «càpita» més que la de Catalunya, 
no la d’altres comunitats autònomes, i per tant jo crec 
que és una cosa bastant raonable que ho plantegem en 
aquests termes. No estic dient que l’Estat posi més di-
ners; estic dient que fem allò que diu la llei de posar 
uns diners cada comunitat autònoma i facturar contra 
aquest fons els desplaçats. Això ja ens ajudaria força. 

També ens ajudaria força que d’alguna manera abor-
déssim la qüestió de tot el que són les tarifes internacio- 
nals, que estan molt per sota les que l’Estat cobra als 
altres països d’Europa que les que nosaltres hem de 
pagar quan ens desplacem a l’estranger.

També li demanaria una altra petita mesura: que els 
costos que es paguen en els centres de referència del 
conjunt de les comunitats autònomes, els centres 
CSUR, fossin els costos que de veritat tenen, no esti-
guessin per sota dels costos que aquesta prestació de 
serveis de caràcter de referència té. Tenint en compte 
que el 13 per cent dels serveis de referència de l’àmbit 
de l’Estat estan a Catalunya, home, jo crec que també 
ens ajudaria. 

Per tant, jo crec que hi han algunes coses que entre 
tots segurament podríem fer, fora del maniqueisme 
polític, a l’hora de prendre decisions que afavorissin 
que aquesta despesa que tenim per sobre de les nostres 
possibilitats no sigui realment per sobre de les nos- 

tres possibilitats perquè hi ha una evidència que hi 
han coses que no estan prou ben fetes.

I hem de reconèixer allò que curiosament hem deixat 
de reconèixer: quan governava el Govern Zapatero 
tothom estava d’acord, inclús el Govern Zapatero, que 
la sanitat pública estava mal finançada, el Partit Po-
pular també; demanàvem un finançament d’acord amb 
la mitjana del PIB europeu, i ara resulta que no reco-
neixem que el conjunt de la sanitat pública del nostre 
país, de l’Estat i del nostre país, està per sota de la 
mitjana del PIB europeu. I el PIB és el que és, ho sa-
bem, és el que és, però el que no és admissible és que 
ens mantinguem amb finançament de la sanitat públi-
ca del conjunt de l’Estat, i especialment de Catalunya, 
amb el mecanisme de redistribució, amb tants punts 
per sota del PIB.

Per tant, imagini’s, si nosaltres tenim tota una sèrie d’as-
signatures pendents que l’Estat no acaba de resoldre, ve-
nim d’un subfinançament crònic i a sobre ens hem d’em-
passar una crisi econòmica com la que ens hem empassat, 
que ens ha obligat a reduir la despesa sanitària per manca  
de disponibilitat en el 20 per cent, jo crec que Catalu-
nya en aquests moments no pot fer cap esforç més, Ca- 
talunya està en aquests moments amb l’evidència de la 
ratlla del seu subfinançament sanitari conseqüència del 
subfinançament general. Podem fer tots els argumentaris 
que vulguem, podem dir que destinin aquí o destinin 
allà; la realitat és la que és, tenim el que tenim. Però, 
per cert, el nostre model, els nostres resultats, etcète-
ra, quan sortim d’aquí, afortunadament està molt més  
valorat del que ho fem aquí nosaltres mateixos. Els 
nostres resultats i el nostre model és un model de re-
ferència, ens agradi o no, per a l’Organització Mundial 
de la Salut, ho és per a moltes comunitats autònomes de 
l’Estat espanyol, ho és per al Parlament britànic, ho és 
per a molta gent; en canvi, nosaltres diem que tenim un 
desastre de model sanitari. El que tenim és un desastre 
d’economia pública destinada a salut pel nostre infrafi-
nançament, que paguen de manera dual sobretot els pro-
fessionals i en part els pacients amb la llista d’espera. 
Aquesta és la realitat. Jo els demano ajuda, en la manera 
que vostès poden contribuir, a defensar un finançament 
just i equitatiu en termes de mitjana de PIB europeu del 
nostre sistema, i jo crec que amb això espero que no dis-
crepem, perquè, si discrepem d’això, ja, crec que difícil-
ment ens podrem ajudar tots plegats.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Bé. Ens ha deixat anar l’argumen-
tari típic de l’«Espanya ens roba», però és que no és 
cert. És que Castella i Lleó té 800 euros menys per 
habitant de pressupost, i dediquen a sanitat 200 euros 
més. És que Cantàbria té 650 euros menys de pressu-
post que la Generalitat, i en destinen 260 més. És que 
Astúries té 1.200 euros menys per habitant l’any que la  
Generalitat, i n’hi destina 324. Amb el País Basc, si 



Sèrie P - Núm. 71 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 37.1  24

comptéssim diputacions, doncs, estaríem igualats, pe-
rò és que hi destinen 500 euros més, de 1.100 a 1.600 
euros més l’any. Perquè ho decideixen ells. És que el 
pressupost el fa la Generalitat, el fa el Parlament de 
Catalunya, i es fa aquí, no és decisió de ningú més. Si 
les altres comunitats autònomes poden fer-ho, jo crec 
que vostès també haurien de ser capaços. Si no, potser 
a les properes eleccions la gent haurà de prendre altres 
opcions.

Ens demana ajuda a nosaltres, però és que no ens ha de 
demanar ajuda a nosaltres. Demani ajuda al president 
de la Generalitat, al conseller d’Economia, i digui’ls: 
«Estic infrafinançat. No us ho gasteu en estructures 
d’estat imaginari, no us ho gasteu en estelades i gasteu-
vos-ho en sanitat.» Ells el poden ajudar, jo no el puc 
ajudar; jo, de debò, no decideixo res en aquesta casa. 
Els que decideixen són el Govern i el partit..., i Esquer-
ra Republicana; Convergència i Unió i Esquerra Repu-
blicana. Jo no el puc ajudar.

Com que vostè és una persona racional, ha dit una cosa 
interesant: fons de garantia. Segurament, jo, com a ca-
talà..., que a més tenim els bonys que tenim; tenim hos-
pitals, el Sant Pau, un forat de 600 milions d’euros; el 
Sant Joan de Reus, 250... Tenim un munt de bonys. Tant 
de bo poguéssim fer un fons nacional de garantia per 
tal que tot Espanya ens ajudessin a les comunitats que 
pitjor hem estat gestionades; Catalunya la number 1.

Però és que quan es va dir això dels ports sap què van 
dir els seus companys? Que era un atac contra Catalu-
nya. És que amb els fons de garantia nacionals jo ja hi 
estic d’acord, però és que el Govern que ens governa és 
nacionalista. Aleshores, en teoria... No sé si seran els 
seus; a mi, jo, de debò que, si he d’anar a parlar a on 
sigui, estaré d’acord amb aquest fons de garantia, però 
em temo que els que no ho voldran seran els seus.

Jo crec que no podem estar orgullosos que els nostres 
funcionaris de salut cobrin menys que els de la resta 
d’Espanya. Un any, sí, escolti’m; un any..., doncs, tot-
hom té un any dolent, vam patir un tripartit, el que fa-
ci falta. Però el que no es pot fer és eternitzar. El que 
no podem fer és que l’únic lloc d’Espanya on el com-
plement a les pensions de les jubilades d’infermeria..., 
l’únic lloc on s’ha tocat és a Catalunya. A les persones 
més vulnerables, que, a més, amb la seva feina, amb 
moltes hores, han contribuït a construir la Catalunya 
de què gaudim ara, els abaixen la pensió. I és l’únic 
lloc d’Espanya on passa això. I això no és just. I des-
prés, quan es queixen, aleshores ja: «No, mira, aneu al 
jutjat, i d’aquí a cinc anys ja ho solucionarem.» I a més 
no estem parlant d’una partida espectacular, no parlem 
ni d’1 milió d’euros. Això s’ho gasten cada cap de set-
mana a fer festes per tot Europa. És molt injust, el que 
els han fet a les jubilades d’infermeria, molt injust. Jo 
li demanaria, si us plau, que rectifiqui en aquest sentit.

Diu que patim un desastre de finançament sanitari. 
Evidentment, que patim un desastre, perquè patim un 
desastre de govern. Si és que és el Govern el que de-
cideix quant destina a sanitat i quant destina a altres 
històries. La segona comunitat autònoma –no sé si ho 
he dit, ho repeteixo– en despesa per capita, a la cua en 
despesa sanitària. Per decisió pròpia –decisió pròpia. 

Siguin quins siguin els límits de dèficit, ho seran per a 
tots iguals. Comparant-nos amb altres comunitats au-
tònomes, tenim el pitjor govern autonòmic d’Espanya.

Jo, personalment, no ho sé, potser sóc una mica somia- 
truites, aspiro a comparar-nos amb els millors. Cada 
vegada que surt un tema polèmic aquí: «–No, és que 
tal comunitat autònoma ho fa pitjor que nosaltres.» 
Mira, anem el setze de la llista. Fixa’t, que bé. A la 
permanència; si fóssim un equip de futbol estaríem 
jugant-nos la permanència constantment. No, jo vull 
comparar-me amb els millors. No aspiro a ser el millor 
en tot, perquè això és impossible, doncs, perquè potser 
el País Basc pot fer un esforç sanitari que nosaltres no 
podrem i potser Extremadura ho fa en un altre aspecte, 
però com a mínim estar sempre allà en el top five. No 
aspiro tampoc..., no prometré: «Si governéssim nosal-
tres això, seriem els number 1 en tot», no, perquè aspi-
ro, doncs, a aprendre dels altres, què fan els altres. Jo, 
de debò, eh?, miri, si vol li deixo la taula. Les diferèn-
cies en pressupost sanitari, 500 euros, 324, 320; la mit-
jana, o sigui, els setze que estan per sobre de nosaltres, 
130 euros, de mitjana. Doncs, a això crec que hi po-
dem arribar –hi podem arribar–; hi hauríem d’arribar.

Gràcies, conseller, diputats i diputades.

La vicepresidenta primera

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

El conseller de Salut

Moltes gràcies, presidenta. Miri, vostè diu que no pot 
fer res. Jo li faré unes quantes propostes, a veure si és 
capaç d’admetre-les com a moció. Ja que defensem el 
que defensem. Vostè estaria d’acord a donar suport a 
una moció que digués que l’objectiu de dèficit de Ca-
talunya, aquestes tres dècimes, les destinéssim a pa-
gar el que no podem pagar de les pagues dels nostres 
funcionaris? No, eh? Vostè està disposat a reconèixer 
que el nivell de finançament –del conjunt de l’Estat, li 
demano, eh?, no li demano del conjunt de Catalunya– 
pugés en termes de PIB de la mitjana europea, sí o no? 
Està disposat a això? I que això tingués la repercussió, 
òbviament, en el finançament de cada comunitat au-
tònoma.

Per tant, si estem tots d’acord que els pressupostos ge-
nerals de l’Estat han de destinar una partida superior 
per finançar les comunitats autònomes en termes fina-
listes, perquè admeten que la despesa sobre el PIB ha 
de ser superior, això és una realitat que ens ajudaria. 
És aquesta, eh? No ens enganyem. El subfinançament 
crònic està repartit de manera inequitativa en el con-
junt de l’Estat. I això ho sabem, no?, això ho sabem.

Vostè m’està dient... Aquests 130 per capita signifi-
quen quasi 1.000 milions d’euros, eh? –1.000 milions 
d’euros. I, per tant, jo crec que, home, no hem de jugar 
amb determinades afirmacions que no sabem el que 
fem, no sabem gestionar, ni aquest Govern ni cap go-
vern. Tenim un problema de fons que l’hem d’admetre 
tots col·lectivament.
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Per tant, i això per sobre d’altres consideracions, que 
no les hem de barrejar. Catalunya, des del punt de vis-
ta del seu finançament, està subfinançada històrica-
ment amb relació a la riquesa que genera, per sobre 
d’altres consideracions, que no hi entraré, perquè no 
hem de barrejar les coses. Aquesta és una realitat que 
ha objectivat tothom –tothom–, sobre la qual no hi ha 
solució, sobre la qual sembla que no hi ha solució.

Quan aquí demanem tenir caixa pròpia, vostès matei-
xos s’hi oposen, mentre que no s’oposen..., a tornar la 
caixa al nivell del Govern del País Basc. Al País Basc, 
quan van donar suport al Govern, no van dir: «No, no, 
nosaltres no volem el “cupo”; tornem la caixa a nivell 
central.» No ho van fer, eh?

Per tant, jo crec que els ciutadans esperen una miqueta 
més de coherència en tots els plantejaments, amb in-
dependència, hi insisteixo, de tot el que vostè vulgui 
afegir. Tothom sap que a Catalunya tenim una situació 
econòmica que és la que és, històricament, en salut, i 
que no ve de les distribucions pressupostàries que hem 
fet. Les haurem fet millor o pitjor, tots els governs, pe-
rò la conseqüència de la distribució pressupostària no 
ha tingut com a efecte el subfinançament de les políti-
ques de sanitat públiques. I aquesta és la realitat, i ho 
hem dit sempre: en el rànquing de comunitats autò-
nomes, des de sempre hem estat per sota, perquè es-
tem per sota en la ràtio del finançament per capita dels 
ciutadans. No podem estar per sota en la ràtio de fi-
nançament respecte a les altres comunitats autònomes 
i estar per sobre en la ràtio de finançament de salut, 
que significa el 40 per cent de la despesa en aquests 
moments. Això és fàcilment comprensible.

Per tant, en lloc d’exigir determinades qüestions, ho-
me, jo crec que en aquests moments sí que segurament, 
i en això, faig una crida a totes les forces polítiques del 
Parlament, que amb independència que es pugui divi-
dir en si gestionem millor el model o un altre, que tots, 
amb una sola veu, com a parlament, demanem amb 
una resolució del Parlament que el finançament de la 
sanitat pública de Catalunya, dels serveis sanitaris, si-
gui aquella que correspongui com a mínim a la mitjana 
sobre el PIB que fa Europa i que l’Estat doti d’aquesta 
diferència de què dota totes les comunitats autònomes 
respecte a la diferència del PIB. Crec que és un proble-
ma de tots, el finançament del sistema sanitari. Després 
ja ens hi barallarem tot el que calgui per com aquest fi-
nançament l’utilitzem; però ens estem barallant per un 
finançament insuficient quan en realitat el problema de 
fons que tenim és la insuficiència financera del conjunt 
del sistema.

I jo demano a tots els grups parlamentaris que com a 
mínim estiguem tots d’acord en un punt d’una moció 
que digui que reclamem a l’Estat el finançament adient  
per a Catalunya de la seva sanitat pública acorde amb 
la riquesa que genera, exactament igual que hi ha un 
finançament d’acord amb la riquesa que generen altres 
comunitats autònomes i que nosaltres no tenim.

Aquest és el nostre primer problema, perquè ens dis- 
traiem o ens distreuen discutint amb coses que no entra- 
ré al cas que ens allunyen que el problema de fons de 
la nostra sanitat pública és el subfinançament. I vostès 

governen en una ciutat i tenen un hospital que saben 
perfectament què és el que passa amb el subfinança-
ment d’aquell hospital, eh? Ho saben perfectament, eh?

Per tant, crec que, home, com a responsabilitat col-
lectiva d’aquest Parlament, hem de reconèixer tots 
–tots–, totes les forces polítiques, que estem subfinan-
çats, amb independència, hi insisteixo, que puguem 
tenir totes les diferències sobre el model, la gestió, els 
recursos humans, etcètera. Però, si no reconeixem en-
tre tots la major, com volem sortir-nos-en barallant-nos 
sobre les conseqüències derivades de la major?

I les conseqüències derivades de la major són això que 
vostè deia: que som l’única comunitat autònoma en 
què no tenen paga extra, no els treballadors de la salut, 
els treballadors del sistema públic en general. I, per 
tant, o som conscients que la major està aquí... Pen-
sàvem resoldre-la, per cert, i amb això acabo, amb un 
nou sistema de finançament, però fa la impressió que 
en aquest cas tampoc serà possible gaudir d’un nou 
sistema de finançament per al conjunt de les comuni-
tats autònomes.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

El quart punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre el Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addicions, presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Interpel·lació
al Govern sobre el Pla integral d’atenció  
a les persones amb trastorn mental  
i addiccions (tram. 300-00205/10)

Té la paraula, per exposar la interpel·lació, la diputada 
Maria Mercè Jou.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades..., conseller 
Boi Ruiz, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió avui volem parlar de trastorns mentals i d’addic-
cions, de les seves causes i de les seves conseqüències 
i de com el Govern creu que pot treballar per millorar 
la qualitat de vida de les persones afectades, també la 
de les seves famílies i aconseguir també la seva ple-
na integració en la nostra societat. I ho volem fer avui 
perquè el passat 15 de juliol el Govern va presentar 
el document de priorització d’actuacions 2014-2016 
que ha de desenvolupar el Govern de la Generalitat en 
el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb 
trastorn mental i addiccions, i que és on es concreten 
els esforços en aquelles actuacions més rellevants per 
aconseguir l’objectiu de millorar l’atenció i la qualitat 
de vida de les persones amb problemes de salut men-
tal, però també la qualitat de vida de les seves famílies.

El dia de la seva presentació, el president de la Fede-
ració de Salut Mental de Catalunya, el senyor Xavier 
Trabado, el qual va parlar en representació del sector, 
va destacar que aquestes actuacions mitiguen el deute 
històric de les administracions amb les persones que 
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tenen problemes de salut mental i les seves famílies. 
I va acabar el seu discurs dient textualment: «Estem  
il·lusionats i compromesos per fer realitat aquest pla 
integral.» I pensem que avui això és bo destacar-ho. 
Perquè, com bé sap el conseller, que ho pateix més que 
ningú, massa sovint en l’àmbit de la salut ens trobem 
amb allò amb què no ens hauríem de trobar mai en 
un camp que és tan sensible com aquest, precisament, 
sensible per al col·lectiu de persones, com és l’excessi-
va demagògia i moltes vegades una utilització política 
que de vegades és, fins i tot, almenys al nostre enten-
dre, barroera. Per tant, és bo que comptem, doncs, cla-
rament en aquest cas amb el recolzament del sector.

Aquesta actuació és fruit –i ho vull destacar, també– 
del treball conjunt realitzat entre l’Administració de la 
Generalitat, i, en concret, pels departaments implicats 
en polítiques públiques de salut, d’ensenyament, de 
serveis socials, de justícia i d’ocupació, i les entitats 
socials del sector de la salut mental. I, en aquest cas, 
del que estem parlant és de proveïdores de serveis, de 
professionals, de representació de les famílies i tam-
bé de les persones afectades, i liderat pel Departament  
de la Presidència.

S’ha volgut posar èmfasi en la transversalitat i en la 
col·laboració i en la coordinació de tots els agents im-
plicats per donar visibilitat a una política de país que 
ha de permetre avançar, d’una manera decidida, cap a 
una societat més desenvolupada, més inclusiva i que 
garanteixi els drets de totes les persones. Una idea, 
per nosaltres, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, que és molt clara: millorar les condicions de vi-
da de les persones amb trastorn mental i les seves fa-
mílies beneficia també el conjunt de la societat, a tots 
nosaltres.

Sabem que la conjuntura actual –i fa un moment n’es-
tàvem parlant–, que està marcada per una extraordi-
nària limitació dels recursos de les administracions, 
i, en aquest cas, sobretot pel que fa a la Generalitat, 
podria posar en risc la necessària actuació en aquest 
àmbit. Però estem convençuts que el treball conjunt, 
la priorització de les actuacions, el fet de centrar-se en 
els col·lectius més vulnerables, optimitzar els recursos 
existents i garantir l’eficàcia de les actuacions ens pot 
permetre afrontar i donar una resposta a aquesta pro-
blemàtica amb èxit.

Els trastorns mentals –vostè ho sap molt bé– són ma-
lalties amb una elevada prevalença: segons les dades 
de l’Enquesta de salut de Catalunya de l’any 2013 la 
probabilitat de patir un trastorn mental de la població 
catalana entre els quinze i més anys és del 12,4 per 
cent. La magnitud d’aquests trastorns, en termes de 
dependència i discapacitat i el seu impacte econòmic, 
sanitari, social i laboral, és molt elevada.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la càrre-
ga social associada és actualment la segona causa dels 
anys de vida viscuts amb discapacitat per invalidesa i 
es preveu que l’any 2030 serà la primera.

D’altra banda, els trastorns mentals comporten a Eu-
ropa uns costos estimats entorn del 3-4 per cent del 
PIB, imputats majoritàriament a la discapacitat asso-
ciada, a la pèrdua de productivitat i els costos judi-

cials. Per aquest motiu, la mateixa Unió Europea ha 
declarat la salut mental com una prioritat. I assenyala 
que cal enfocar els seus greus problemes de salut men-
tal des de les polítiques públiques, promovent un plan-
tejament que s’ampliï al conjunt de la població per tal 
de prevenir aquestes malalties i afrontar els problemes 
relacionats amb la discapacitat, l’estigma i l’exclusió 
social.

Sabem que la depressió és un dels diagnòstics més 
prevalent i ens preocupa, especialment en aquest as-
pecte, l’etapa infantil i l’adolescència, perquè són unes 
franges d’alt risc per al desenvolupament de trastorns 
de salut mental, i és molt important garantir la preven-
ció d’aquests trastorns, la detecció precoç i l’atenció 
especialitzada des d’una visió integral.

En aquest sentit, i seguint també la política de la Unió 
Europea, en aquest àmbit, el Pla integral d’atenció a 
les persones amb trastorns mentals i addiccions con-
creta tota una estratègia, i que es basa en un repte de 
transversalitat. I llegeixo, textualment, quins són els 
objectius: «Contribuir a la millora de la salut mental 
i a la distribució de les desigualtats socials d’aquest 
col·lectiu; incorporar estratègies transversals que pos-
sibilitin l’acció integrada i complementària dels ser-
veis de salut social, educació, laboral i de la justícia; 
aconseguir un progrés significatiu en la participació 
dels afectats en primera persona i una acció d’equitat i  
de reequilibri a favor de la població més vulnerable,  
i disposar d’un instrument de planificació de les políti-
ques i accions públiques que doni més coherència a les 
accions que ja s’estan desenvolupant des dels diferents 
àmbits dels diferents departaments de la Generalitat.»

Més enllà d’aquest treball interdepartamental, que, 
com a grup parlamentari, ja li avancem que valorem 
molt positivament, també és cert que nosaltres voldríem  
conèixer alguns detalls més d’aquestes actuacions. 
I, concretament, pel que fa a la lluita contra l’estigma, 
voldríem saber quines accions es desenvoluparan de 
cara a la promoció de la salut mental i la seva sensi-
bilització; de quina manera se’n vol fer difusió per ar-
ribar a la ciutadania. I, en aquest sentit, com valora el 
Govern la proposta del Consell de Ministres de refor-
ma del Codi penal. Perjudica aquest col·lectiu aquesta 
reforma? I, si és així, es pensen dur a terme o s’han 
dut a terme accions des del Govern?

Sabem que existeixen, també, col·lectius amb un es-
pecial risc –abans ho hem parlat–, sobretot els joves.  
Però, si ens centrem en l’aspecte autista, de quina ma-
nera s’aborda aquest aspecte dintre del pla integral?

En l’entorn sanitari existeix un protocol d’actuació per 
a l’atenció, les urgències, els trasllats i els ingressos in-
voluntaris urgents de persones amb trastorn mentals, 
però com es garanteix l’aplicació d’aquest protocol en 
el cas del perill de suïcidi?

El document també inclou una part dedicada a l’aten-
ció i apoderament de les famílies d’aquests pacients. 
I nosaltres voldríem saber de quina manera es concre-
ta o es concretarà aquesta atenció.

Parlem, també, de la inserció de les persones, d’aquest 
col·lectiu en l’àmbit comunitari perquè sabem que això 
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és un aspecte molt important. I, sobretot, el que ells 
més valoren també és l’àmbit laboral, i més, tenint en 
compte, com és un fet evident que estem en una crisi 
–n’estem sortint, però encara tenim una bossa d’atur 
molt important–, i voldríem saber, doncs, també què 
concreta aquest pla en aquest aspecte.

I, finalment, un dels temes, també, ho crec, molt im-
portant i que sembla, doncs, que hi ha un compromís 
ferm per part del Govern, que és la concertació dels 
serveis socials d’habitatge per a les persones amb ma-
laltia mental. Aquesta actuació, que dóna resposta a 
una llarga reivindicació del sector de la salut mental, 
doncs, voldríem saber que aquesta mesura que sem-
bla, doncs, que pretén adaptar el model de servei so-
cial d’habitatge a les singularitats i a les necessitats 
del col·lectiu de salut mental, però volem saber de qui-
na manera es farà efectiva aquesta línia de treball en 
l’àmbit de l’habitatge.

Aquests són, bàsicament, els nostres interrogants amb 
relació a com s’abordaren aquestes prioritats en les ac-
tuacions, doncs, que fa ben pocs dies que es van pre-
sentar. I que ens congratulem que s’hagin pogut pactar 
amb el conjunt de tot el sector, que pensem que aquest 
és un dels aspectes més rellevants de les actuacions. 
Sabem que no hi han recursos suficients per poder fer 
tot allò que voldríem, però arribar a un acord amb el 
sector de dir «què és el més prioritari, per a això sí 
que tindrem recursos i, per tant, intentem-ho tirar tot 
endavant», ens sembla molt positiu. 

Però sí que li agrairíem que ens pogués respondre a 
aquestes preguntes que per nosaltres són les més re-
llevants d’aquest pla i, sobretot, les que més valoraven 
les persones destinatàries, no?, bàsicament: habitatge, 
treball i, en definitiva, una inserció i un augment de la 
qualitat de vida de totes aquestes persones i també de 
les famílies que constantment els donen suport.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

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

El conseller de Salut 

Gràcies, presidenta. Diputada Jou, gràcies per ofe-
rir-me l’oportunitat d’explicar una miqueta això amb 
més concreció dins del marc del que entenem per les 
polítiques sanitàries en general, que són aquelles po-
lítiques que no solament abasten l’assistència del pro-
blema de salut, sinó que s’avancen a la malaltia i que 
també tracten de donar empara a les conseqüències 
socials que aquesta malaltia té.

Quan parlem de les malalties mentals, quan parlem de 
tenir cura de la protecció de la salut mental i del trac-
tament d’aquelles malalties que es puguin produir, la 
primera dificultat que tenim, des del punt de vista so-
cial, és la mateixa consideració de la malaltia com a 
tal i, per tant, l’assumpció d’absoluta normalitat, des 
del punt de vista del conjunt de la societat, respecte a 
la malaltia mental.

Aquest estigma sobre la malaltia mental ha condicio- 
nat, inclús, el model organitzatiu del nostre sistema 
de salut mental precursor. Normalment els malalts en 
salut mental sortien, eren desterrats del seu territori, 
perquè això s’amagava, i per això tenim una estruc-
tura d’hospitals psiquiàtrics que hem heretat de l’altre 
model en la qual curiosament tots els que estaven nor-
malment internats o estaven en tractament no eren del 
territori on estava implantat aquest centre. Això te- 
níem una xarxa pràcticament a totes les capitals de 
província –en el cas de Barcelona, teníem Sant Boi–, i 
això et donava la idea de com l’estigma influïa directa-
ment en l’organització del sistema sanitari.

Quan en un moment determinat anem vencent aques-
tes resistències i intentem que això sigui més normal, 
podem fer, precisament, el que es va avançar ja fa 
molts anys quan es va ordenar l’atenció a la salut men-
tal, quan va ser incorporada l’atenció a la salut mental 
a la cartera de serveis públics i quan es va crear la xar-
xa de centres de salut mental.

Això va anar normalitzant l’estigma, però, malgrat ai-
xò, encara hem de fer un esforç afegit a tots els es-
forços que s’han fet fins ara. Que això no vol dir que 
sobre el tema de l’estigma no s’hi hagi treballat, però 
encara ens queda molt per treballar. 

En aquest sentit, accions concretes en aquest tema: 
una primera ha estat implicar al Consell Audiovisual 
de Catalunya que tuteli tots els programes de televisió 
i de ràdio i tota la publicitat en la qual en algun mo-
ment pugui ser estigmatitzada la salut mental. Primer 
acord en marxa i en funcionament. Per tant, una tutela 
dels mitjans audiovisuals amb relació a l’estigma de la 
salut mental.

En segon lloc, aquest programa que li diem progra-
ma Obertament, treballat amb la Federació d’Associa- 
cions de Malalts de Salut Mental. Aquest programa, a 
més a més, hem aconseguit que, a través del conveni 
de caixes, tingui suport econòmic per poder desple-
gar-se de la manera més adient possible. Però també 
és veritat que hem d’educar des del principi i que l’es-
tigma no és un tema a abordar quan ja està consolidat, 
sinó amb aquesta dinàmica d’anticipació, en l’àmbit 
de la gent jove i en l’àmbit de les escoles, avançar que 
ja sigui admès com a normal en els processos educa-
tius i normal a l’escola que igual que un nen és diabè-
tic pot haver-hi un nen que tingui trastorns mentals i 
no és diferent un de l’altre.

I, per tant, com a actuació ja feta, hem incorporat el De-
partament d’Ensenyament a la Comissió de Seguiment 
del projecte Obertament, perquè d’aquesta manera en 
aquest projecte inserim tot el paper que pot jugar el 
Departament d’Ensenyament. I, per altra banda, sí que  
també en aquest projecte tenim previst, ja acordat, 
que s’hi incorpori el Barcelona Mobile World Capi-
tal, perquè també entenem que les tecnologies que uti-
litzen tots els joves i adolescents en aquests moments 
poden ser un vehicle per, precisament, treballar en el  
tema Obertament.

I, per altra banda, sí que volem distingir també una altra 
acció ja feta: incloure amb l’Enquesta de salut de Cata-
lunya la percepció de malaltia mental com a percepció 
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individualitzada de la percepció de la salut en general, 
eh? Per tant, percepció de tenir una salut mental ade-
quada també en l’Enquesta de salut de Catalunya. 

És evident que l’atenció a la salut mental requereix tota 
una dinàmica en la petita infància, la població en edat 
escolar i l’adolescència amb especial risc o vulnerabi-
litat. Cal que siguin abordades al més aviat possible. 
I en això totes les experiències pilot que ja hem realit-
zat tant a l’Hospitalet de Llobregat, a Sabadell, al Tar-
ragonès, Cerdanyola, etcètera, les avaluarem ara, per 
veure, aquestes experiències pilot del Pla d’atenció in-
tegrada amb les persones amb TEA, quin resultat han 
donat i quin nivell d’extensió sistèmica poden tenir.

Respecte a aquestes actuacions sobre els col·lectius 
infantils i adolescents, hem revisat i hem actualitzat 
també una acció feta al protocol d’acords i programes 
d’intervenció amb els centres que gestiona la DGAIA.  
La DGAIA gestiona centres on evidentment hi ha 
una població molt tributària d’una atenció especial, i 
aquests protocols els hem revisat i els hem adequat de 
manera oportuna, seguint sempre amb aquesta estra-
tègia conjunta entre Salut i Ensenyament, per tal que 
aquesta atenció tingui efectes positius sobre una co-
sa que som plenament conscients que es dóna: que un 
dels elements importants que impacta en el fracàs es-
colar del nostre país són els trastorns mentals no de-
tectats en el moment oportú i no tractats de manera 
adient. Per tant, un element que contribuirà, entre d’al-
tres, a millorar el resultat escolar en el nostre país serà 
que siguem capaços de mantenir aquesta atenció inte-
gral. I desprès tenim una franja d’alt risc, que són els 
de setze a divuit anys, en què també Salut, Ensenya-
ment i Benestar i Família, a través de la DGAIA, tre-
ballem conjuntament.

Després, sí que és cert que hi ha una sèrie de drets 
que hem de preservar, d’un malalt mental, davant de 
l’atenció sanitària convencional. Perquè un malalt 
mental també té patologies convencionals, i, per tant, 
a part de la seva malaltia mental, ha de tenir un es-
pai de tractament, de cura i d’atenció diferenciat en els 
circuits ordinaris d’assistència sanitària, que requerei-
xen aquesta dimensió diferent, i també, respecte a la 
seva patologia, una determinada protecció en l’atenció 
urgent, en els trasllats i en els ingressos involuntaris 
d’aquestes persones afectades. 

En aquest sentit, com saben, una de les coses que hem 
impulsat i hi ha en marxa és el Codi de risc suïcidi, 
que, donat l’èxit de les proves pilot fetes els anys dar-
rers en el Vallès Occidental, bàsicament Sabadell, i 
a l’entorn de Barcelona i l’entorn de Sant Pau..., van 
mostrar el seu èxit, i això ens ha permès estendre el 
Codi suïcidi, en aquests moments, a molts més indrets 
a Catalunya, amb la idea que al final de l’exercici esti-
gui estès a tot Catalunya.

També és evident i notori que la malaltia mental no 
afecta solament el pacient, la persona, sinó que afec-
ta tot el seu entorn familiar. Per tant, des del punt de 
vista d’aquest pla integral, la promoció i la millora 
del programa de suport a les famílies cuidadores de 
les persones amb trastorn mental són fonamentals, i, 
per tant, això significa desplegar una cartera de ser-

veis exclusivament per a les persones que tenen ma-
lalts mentals a les seves famílies. Això és un projecte 
que fem conjuntament –i ja en marxa– amb la Fede-
ració de Salut Mental de Catalunya, que es diu «Ca-
pacitant ciutadans actius de la seva salut mental», en 
què també incloem malalts mentals, que siguin capa-
ços d’avançar en aquesta protecció que només pot ge-
nerar la família i que difícilment és substituïble o per 
serveis socials o pels serveis sanitaris. 

I, com deia molt bé, forma part del tractament de la 
salut mental, forma part de la qualitat de vida d’un ma-
lalt mental estar inserit laboralment. Aquesta és l’as-
signatura més difícil, perquè, si tenim dificultats per 
inserir laboralment aquella gent que no té limitacions, 
per a aquelles que tenen algunes limitacions és molt 
més difícil. Però no per això deixarem de marcar-nos 
aquest objectiu, i conjuntament amb el Departament 
d’Empresa i Ocupació estem prenent actuacions di-
rectes per fer aquests processos d’inserció, igual que 
forma part també del tractament i de la qualitat de vi-
da o de la vida saludable d’un malalt mental l’entorn 
en què viu, l’accés a l’habitatge. Tots aquests elements, 
com ha dit molt bé, estan ja en marxa per tenir aquests 
lloguers i aquests convenis i acords especials per a la 
«vivenda» i l’accessibilitat a la «vivenda» dels malats 
mentals, i és, hi insisteixo, un dels reptes més impor-
tants, com ho és com a repte per al conjunt del país, el 
repte de l’ocupació i de la inserció laboral.

Creiem també –i vostè m’ho demanava– absolutament 
fora de lloc que la malaltia mental sigui considerada 
no solament amb una distinció negativa en l’abordat-
ge de la reforma del Codi penal, sinó que inclús fos 
posada en el seu moment en el Pla d’alertes de salut 
pública, eh?, la qual cosa vam rebutjar formalment en 
l’àmbit del Consejo Interterritorial, igual que vam re-
butjar per escrit i de forma fefaent que això formi part 
d’un element, diguem-ne, de valoració, en un sentit o 
en un altre, de la responsabilitat penal; creiem que ai-
xò no procedeix. Aquesta és la nostra posició, sobre la 
qual hem fet les actuacions pertinents, lamentant que 
en el segle XXI i a l’alçada que estem encara hàgim de 
discutir si la salut mental és una malaltia o és una cosa 
que rebutgem i que, a més a més, introdueix perillosi-
tat en la societat. Em sembla realment poc acceptable, 
a aquestes alçades.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Atès que la diputada Maria Mercè Jou no farà ús del seu 
torn de rèplica, passem al punt sisè de l’ordre del dia, 
que és la interpel·lació al Govern sobre les mesures per 
bastir les estructures d’estat necessàries per a la trans-
ició nacional, presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.
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Interpel·lació
al Govern sobre les mesures per a bastir 
les estructures d’estat necessàries per a la 
transició nacional (tram. 300-00203/10)

Té la paraula, per exposar la interpel·lació, el diputat 
Pere Aragonès. 

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. Honorables consellers, 
senyores i senyors diputats, l’objectiu d’Esquerra Re-
publicana en aquesta interpel·lació és clar: tenim una 
tardor de molta feina, si aquesta tardor la feina es fa 
ben feta i es pot fer completament vénen uns anys de 
molta feina, i, per tant, cal posar sobre la taula que les 
institucions d’aquest país estan preparades per gestio- 
nar el camí fins a la consulta del 9 de novembre i per 
gestionar també el resultat de la consulta del 9 de no-
vembre. Per tant, primer objectiu d’aquesta interpel·lació 
i de la moció que presentarem: que estem preparats per 
a la decisió que els ciutadans de Catalunya prenguin 
posteriorment al 9 de novembre.

En segon lloc –segon objectiu–, cal donar confiança i 
seguretat als ciutadans que participaran de la consulta 
i, per tant, cal que tinguin la màxima informació dels 
passos que es faran després del 9 de novembre i cal 
que tinguin també la màxima confiança que les ins-
titucions del país gestionaran la situació posterior al  
9 de novembre. 

Aquí, a l’hora de plantejar aquestes qüestions i les me-
sures que cal que es prenguin per part d’aquest Parla-
ment i del Govern de la Generalitat amb relació al que 
són les estructures d’estat per a aquest procés de trans-
ició nacional, cal posar sobre la taula algunes evi-
dències, que són els principis amb els quals Esquerra  
Republicana abordem aquesta qüestió.

La primera és que no podem pressuposar el resultat de 
la consulta, això és evident; si no, no la faríem. És a 
dir, hi ha una consulta en què hi han diferents opcions  
sobre la taula, i, per tant, nosaltres hem de preparar els 
escenaris posteriors a la consulta. Evidentment, hi hau-
rà algun resultat que és optar per no fer res, que seria, 
doncs, si l’opció del «no» sortís vencedora. Però, evi-
dentment, aquesta opció no és l’única que es planteja,  
i, per tant, depèn de quina opció prenguin els ciutadans 
de Catalunya en la consulta, caldrà estar preparats. Pe-
rò no en podem pressuposar el resultat. De fet, alguns 
que ens diuen que enfoquem aquest procés pressupo-
sant-ne el resultat són els mateixos que ens demanen 
la màxima concreció sobre tots els detalls d’un procés 
d’aquestes característiques, de transició nacional i de 
construcció d’un estat independent, que és una de les 
opcions que hi ha sobre la taula, que es podran votar 
el 9 de novembre, i pels quals, evidentment, Esquerra 
Republicana farem campanya a favor del «sí» a l’estat i 
a favor del «sí» a l’estat independent.

I en aquest sentit tenim una feina feta pel Consell As-
sessor per a la Transició Nacional, que explora els di-
ferents escenaris que es poden dur a terme. També 
estableix una sèrie de concrecions i d’actuacions que 
s’han de fer, algunes d’elles prèvies al moment en  

què el poble de Catalunya prengui, doncs, la decisió, 
manifesti quina és la seva voluntat, d’articular-se o no 
com un estat independent, o les altres opcions que es 
preveuen a la consulta. Però en tot cas, doncs, hem de 
tenir present que es pot fer molta feina i cal fer molta 
feina d’aquí fins al 9 de novembre, independentment 
de quin sigui el resultat de la consulta, perquè n’hi ha 
que amb l’estat actual i amb la situació jurídica i polí-
tica actual del país ja es pot fer.

Segon principi amb el qual nosaltres abordem aquest 
procés: que és evident que, alhora que estem organit-
zant una consulta, els qui precisament estem tirant en-
davant l’organització d’aquesta consulta també defen-
sarem una opció en aquesta convocatòria, i que ho fem 
en un escenari que previsiblement no és el que més 
ens agrada, però sembla que tot va cap aquí: un esce-
nari de no-col·laboració per part de l’Estat. Per tant, 
alhora haurem de defensar el dret a vot i, alhora, hau-
rem de defensar una opció dins d’aquest dret a vot, i, 
evidentment, defensar també la implementació del re-
sultat. Tot també tenint en compte que les institucions 
convocants hauran de mantenir la neutralitat, perquè 
aquest procés sigui net, perquè la pluralitat d’opcions 
es puguin expressar amb naturalesa en tot el procés, 
que hi hagi la deliberació i, per tant, que la formació 
de voluntat que es produeixi el 9 de novembre sigui 
clara i sigui, doncs, feta amb totes les condicions que 
el pluralisme polític i que les democràcies exigeixen.

Tercera idea que és important: alhora, tenim uns lí-
mits. Uns límits, perquè és evident que, tenint en 
compte la no-col·laboració previsible de l’Estat, cal, 
per una banda, transmetre confiança a la ciutadania 
que treballarem perquè el resultat es pugui implemen-
tar; per tant, cal donar detalls i cal explicar el màxim 
d’informació, fer aquest procés el màxim de transpa-
rent. Però és evident també que aquesta transparència 
i la informació que es lliuri a través d’aquesta transpa-
rència seran llegides per part d’aquells que volen im-
pedir el dret a vot. I, per tant, la prudència per garantir 
l’èxit –que això fa que, evidentment, quan algú plan-
teja plans B, plans C, plans D, ens mantinguem que el 
nostre pla únic és el de la celebració de la consulta el 9  
de novembre– hem de ponderar-la també amb la ne-
cessitat de transmetre confiança a un procés que ha es-
tat iniciat per la mobilització ciutadana i que demana, 
evidentment, concreció als lideratges institucionals 
que l’han de portar endavant.

Per tant, en tot aquest marc, i partint d’aquests prin-
cipis, que nosaltres el que volem és portar a terme 
aquest procés amb el màxim respecte a les normes de-
mocràtiques, el màxim respecte al principi que hi ha 
d’haver una deliberació que permeti una formació de 
voluntat clara per part de la ciutadania catalana, tenim 
molta feina a fer. I alguna d’aquesta feina ens la indi-
ca el Consell Assessor per a la Transició Nacional, i 
en aquest sentit el que ens agradaria que ens transme-
tés el conseller és quines mesures, de les recomanades 
pel Consell Assessor per a la Transició Nacional en 
els seus diferents informes, s’han implementat i qui-
nes es té previst implementar del conjunt de propostes 
fetes pel Consell Assessor per a la Transició Nacional. 



Sèrie P - Núm. 71 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 37.1  30

I en citaré algunes que s’extreuen directament dels di-
ferents informes, no?

L’informe sobre la consulta el que explica és quines 
són les..., en la pàgina 168, com s’implementa el resul-
tat; per tant, cal donar claredat i informació. Nosaltres 
no tenim un llibre blanc, com té el Govern escocès, 
però tenim un conjunt de llibres blancs, que són els 
informes del Consell Assessor per a la Transició Na-
cional, que s’han d’implementar per part del Govern i 
que hi cal actuar.

En l’àmbit d’administració tributària, hi ha tota una 
sèrie de mesures que es poden fer amb l’actual marc 
jurídic, independentment de quin sigui el resultat de 
la consulta. I també hem de preveure, evidentment, un 
pla de contingències de cara al 2015, si el resultat de la 
consulta és favorable a l’estat independent, i, per tant, 
caldrà una negociació posterior amb l’Estat.

En l’àmbit tributari també tenim una disposició de la 
Llei 2/2014, de la Llei de mesures dels pressupostos 
d’enguany, que estableix, doncs, que en el termini de 
sis mesos des de l’aprovació de la llei s’ha de presentar 
un projecte de llei de regulació dels cossos i escales 
de l’Agència Tributària de Catalunya. Estem, doncs, 
en els límits d’aquest termini. Per tant, també és im-
portant, en aquest sentit, saber com ho està plantejant 
el Govern.

En l’àmbit de la internacionalització del procés de 
la consulta, som conscients que aquí s’està portant, 
doncs, una feina intensa; però caldrà també, alguns 
aspectes rellevants en l’àmbit internacional, que que-
din clars abans del 9 de novembre.

Des del punt de vista de l’informe de les tecnologies 
de la informació i la comunicació a Catalunya, aquí hi 
han aspectes relatius a seguretat, aspectes de protecció 
de dades públiques, la preparació de bases de dades 
per a un sistema electoral operatiu, doncs, que hi ha-
gi una estructura de comandament de les tecnologies  
de la informació i la comunicació a Catalunya. És a 
dir, ser responsables d’una matèria tan sensible com 
les dades i les infraestructures que permeten, doncs, la 
circulació d’aquestes dades, no només les del Govern, 
evidentment, sinó les que hi ha, doncs, en el dia a dia 
d’una societat en què les tecnologies de la informació i 
la comunicació tenen un paper rellevant.

Pel que fa a l’informe sobre les vies d’integració de 
Catalunya a la Unió Europea, doncs, plantegen dife-
rents escenaris, i caldrà també informar per part de les 
institucions catalanes als ciutadans que participin de 
la consulta les diferents alternatives que hi ha, i aquí, 
evidentment, el que passi a Escòcia el proper setem-
bre en tant que precedent és un element important que 
caldrà tenir en compte. Pel que fa a la distribució d’ac-
tius i passius, caldria tenir previstes quines són les pri-
meres valoracions i inventari de béns i drets de l’Estat 
que formin part d’aquesta distribució d’actius i passius; 
el mateix amb relació a l’àmbit de política monetària, 
l’abastament d’aigua i energia, o com s’implementaria 
el resultat de la consulta en el procés constituent.

Sabem que són aspectes molt concrets, però creiem 
que des d’aquest procés que estem portant a terme per 

part d’una majoria de les forces polítiques presents en 
aquest Parlament i per una majoria social, el que re-
quereix, també, és que es transmeti, per part de les 
institucions, confiança i certesa que les institucions 
catalanes estaran preparades per assumir la voluntat 
que expressin els ciutadans de Catalunya el 9 de no-
vembre, i per tant, doncs, el fet de com s’implemen-
taran algunes de les previsions que es preveuen en el 
Consell Assessor per a la Transició Nacional és relle-
vant, i per això demanem al Govern que ens en doni 
més detalls per portar aquest procés de la manera més 
ordenada possible.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyor conseller.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller de la Presi-
dència.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, senyor diputat, bona tarda. Estem preparats per 
al 9 de novembre? Sí. És evident, eh? Tot el resultat 
dels treballs..., després faré una referència a com en-
focar tot aquest debat de les estructures d’Estat, no?, 
però intentant, diguem-ne, correspondre’m al que em 
plantejava vostè en l’exposició de la seva interpel·lació, 
que ja li avanço que em sembla del tot pertinent. Pen-
so que és del tot pertinent. 

Em preguntava, en concret, si de totes les mesures que 
es deriven, d’acord amb l’àmbit competencial que te-
nim avui, dels treballs, dels informes, no...? Fins ara 
ja se’n coneixen deu; si Déu vol, la setmana que ve en 
podrem presentar quatre més i, per tant, doncs, esta-
rem molt a prop de complir el compromís de tenir-los 
pràcticament tots llestos, almenys en els treballs in-
terns del Consell Assessor de la Transició Nacional, 
que, òbviament, com es pot imaginar, perquè és un 
consell assessor del Govern, doncs, el Govern ho se-
gueix molt de prop, pràcticament ho tindrem tot tan-
cat, com estava compromès, abans d’anar-nos-en de 
vacances. Doncs, totes les mesures que es deriven 
d’aquests treballs, d’aquests informes, en tot allò que 
està al nostre abast, hi estem actuant. Penso que és 
la nostra obligació, i així, vaja, és el que ens corres-
pon fer, òbviament, amb el marc competencial que 
en aquests moments tenim. Val a dir que la feina del 
Consell Assessor per a la Transició Nacional no no-
més és, diguem-ne, donar-nos pautes a partir de la in-
teracció que tenim amb el mateix consell assessor per 
fer allò que avui ja estem en condicions de poder fer, 
sinó que, a més a més, també intenta respondre i faci-
litar tota la informació disponible perquè la ciutada-
nia pugui contestar amb coneixement de causa o pugui 
prendre l’elecció amb coneixement de causa respecte a 
la consulta que està plantejada.

Vostè ho deia, i jo ho comparteixo, a més a més, per-
què és com crec que s’han d’enfocar les coses: ens 
equivocaríem si ja pressuposéssim el resultat. Recor-
darà que quan vàrem presentar la feina del consell as-
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sessor, precisament ho explicàvem d’aquesta manera. 
Dèiem: per quedar-nos com estem, no cal elaborar 
cap mena d’informe. De fet, hi han prestatgeries ple-
nes que descriuen la situació actual; per, diguem-ne, 
iniciar un procés amb l’objectiu de disposar d’un es-
tat propi, sí, perquè, de fet, això és nou, plantejat en 
aquests termes. Fins ara no ens hi havíem posat mai 
com a país, d’una manera, diguem-ne, tan decidida. 
Per tant, la gent, abans d’anar a votar, ha de poder co-
nèixer –aquells que ho vulguin, per descomptat, no?– 
què representa un procés d’aquestes característiques.

Jo crec que..., vaja, el propòsit que tenim com a Go-
vern és, aquest mateix mes de setembre, poder presen-
tar en forma, si vol vostè, de llibre blanc –es pot dir 
d’aquesta manera– tot el conjunt dels informes, dels 
divuit informes del Consell Assessor per a la Transi-
ció Nacional, amb la precisió de totes i cadascuna de 
les mesures que es poden prendre; de fet, amb els tem-
pos que en el mateix Consell Assessor per a la Trans-
ició Nacional, d’acord amb ells, vàrem establir. És a 
dir, tot allò que es pot fer ara, ja, amb el marc com-
petencial, i en aquest sentit és evident, doncs, que s’hi 
estan fent coses, com li deia abans. Tot allò que es pot 
fer un cop s’ha expressat la voluntat del poble de Ca-
talunya, si és el cas, fins al moment de la proclamació 
d’un estat propi. I jo en aquest sentit li recomanaria, 
no?, l’itinerari que estableix un informe, que és el del 
procés constituent, des d’aquesta perspectiva, i allò 
que cal tenir a disposició a partir del moment que s’ha 
fet la constitució d’aquest estat propi. Aquest és una 
mica l’esquema temporal d’aquests tres blocs, en fun-
ció, evidentment, de cada moment.

Així és com ho estem plantejant, i de fet així és com 
ho estem procurant de fer, no? Val a dir –ho dic per 
allò que li deia– que en aquesta reflexió o en aquest 
debat sobre les estructures d’estat, doncs, és evident 
que hi ha altres enfocs complementaris. Per exemple: 
un exercici que nosaltres hem fet, que és un exerci-
ci evidentment teòric, perquè no estem avui en aquest 
punt, eh?, sinó per saber, des d’aquesta perspectiva, 
doncs, quina és la fotografia que, amb el que tenim 
avui, ens sortirien les coses, hem fet l’exercici teòric 
d’allò que es coneix com l’acquis comunitari, que vol 
dir, diguem-ne, allò que, d’acord amb els criteris de 
Copenhaguen, als estats que entren a la Unió Europea 
se’ls exigeix que compleixin. Hi ha un total de trenta-
quatre capítols, des d’aquesta perspectiva, això està, és 
públic, per tant, aquest exercici el pot fer qualsevol, 
diguem-ne, qui disposi, òbviament, de la informació 
per fer-ho, no? Fixi’s que, des d’aquesta perspectiva, 
dels trenta-quatre capítols que configura el que avui 
és l’acquis comunitari, els criteris de Copenhaguen, 
doncs, en aquests moments nosaltres creiem que en 
compliríem dotze. N’hi hauria tres que clarament no 
els compliríem, no?, en aquests moments, i la resta, és 
a dir, els dinou restants, evidentment, els compliríem 
amb intensitats molt diferents.

Aspectes que en aquests moments podríem complir del 
que s’exigeix. Doncs, tot allò relatiu al capítol 5, que és 
el de la contractació pública; el capítol 8, que és el rela-
tiu a la política de competència; el capítol 12, que és el 
relatiu a la seguretat alimentària; el 13, que és el rela-

tiu a la pesca; el 18, que és el relatiu a les estadístiques; 
el 19, que és el relatiu a la política social i ocupació; 
el 20, que és el relatiu a l’empresa i a la política indus 
trial; el 22, que és el relatiu a la política regional i de 
coordinació dels instruments estructurals; el 25, que és 
el relatiu a la ciència i recerca; el 26, que és el relatiu 
a l’educació i cultura, i el 27, que és el relatiu a medi 
ambient, i el 28, que és relatiu a protecció de consumi-
dors i de salut. Els poso aquests exemples, doncs... Re-
itero: aquest és un exercici que només pot ser teòric, 
perquè no estem en aquesta tessitura; com vostè re-
cordava i jo comparteixo, doncs, no podem donar per 
fet res fins que, evidentment, no hi hagi la legitimi-
tat democràtica necessària per continuar i tirar enda-
vant aquest procés, però sí que, des de la perspectiva 
de preguntar-nos, que és una pregunta lògica i legíti-
ma, fins a quin punt estaríem a punt, doncs, una altra 
perspectiva, que no és només el que ens va sortint dels 
informes del CATN, és aquesta de fer l’exercici, vaja, 
del compliment dels screenings comunitaris, que en 
aquests moments s’exigeixen a nivell de la Unió Eu-
ropea.

Li poso tots aquests exemples per..., vaja, en la línia del 
que vostè deia. Jo, si vol, després, en el torn de rèpli-
ca puc mirar d’entrar en detall, el que passa que, di-
guem-ne, la quantitat de mesures al respecte, doncs, 
són moltes i molt completes. Doncs, si ho necessita, puc 
concretar una mica més des d’aquesta perspectiva, però 
si el missatge que cal donar respecte a..., estem a punt, 
o ens estem, millor dit..., estem a punt... Jo diria, ens 
estem preparant per estar en condicions de fer front a 
aquest procés? La resposta és clarament que sí. De fet, 
el mateix president Mas, en un debat de política general 
de l’any 12, diguem-ne, ja ho va situar així, i evident-
ment, aquest ha estat un compromís d’aquest Govern, 
no? És a dir: necessitem un estat. Hem arribat a la con-
clusió que l’actual, doncs, no ens serveix, miri, i ja es-
tà. Hi han alguns que ja els deu anar bé que anem ben  
coixos i ben torts, no?, però la majoria d’aquest Parla-
ment hem arribat a la conclusió que des d’aquesta pers-
pectiva, doncs, l’Estat actual està clar que no ens serveix  
i, per tant, en necessitem un de propi, clarament. I en 
aquest sentit, ens preparem.

Hi ha feina, certament, feta, en molts àmbits sectorials. 
Val a dir que en queda. Jo crec que, diguem-ne, tenir 
present aquesta idea de procés o de transició nacional 
és clau per entendre el que estem fent, i que això re-
quereix, òbviament, doncs, per una banda, una legiti-
mació democràtica, que alguns, evidentment, la volen  
negar, està clar, i suposo que deuen tenir les seves raons  
per voler-la negar; deuen tenir por d’aquesta legitima-
ció democràtica. I, evidentment, al costat d’aquesta le-
gitimació democràtica, feina, molta, i per anar bé, ben 
feta, que és el que procurem en aquest sentit de fer, 
des de la perspectiva, doncs, vaja, tan diversa com de 
tants temes s’ocupa. Si vostè ara pogués repassar, allò, 
amb una mirada d’ocell tot el que són, per exemple, els 
trenta-quatre capítols que s’identifiquen, en el que són 
coneguts com els criteris de Copenhaguen, veuria, di-
guem-ne, que, vaja, l’examen a passar és molt complet 
i en molts àmbits. I, des d’aquesta perspectiva, doncs, 
vaja, jo crec, malgrat els intents descarats, constants i 
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permanents d’ofec financer, d’ofec normatiu (remor de 
veus), de deslegitimació...

La vicepresidenta primera

Un moment, conseller. Demano que els diputats que hi 
ha al flanc, des del qual jo miro, extrema dreta (forta re-
mor de veus), s’abstinguin... (alguns aplaudiments) –no, 
un moment, si us plau– s’abstinguin..., s’abstinguin... 
(veus de fons) –a la dreta–, s’abstinguin... D’acord: ho 
retiro, però els demano que es mantinguin en silenci 
fins al final d’aquesta interpel·lació, si us plau.

Pot continuar, conseller.

El conseller de la Presidència

Bé. Hi han actituds que simplement reforcen determi-
nades conviccions, no?, a favor de la democràcia i de 
la feina ben feta, que és el que procurem de fer, i això 
és, en aquest sentit, com treballem, i reitero l’oportu-
nitat d’aquest debat i d’aquesta interpel·lació, i evident-
ment, doncs, com a Govern, entenc que estem amb  
capacitat de poder estar a l’alçada de les circumstàn- 
cies, doncs, del que acordi aquest Parlament.

Gràcies, senyora presidenta, senyor diputat, senyores i 
senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, jo vol-
dria començar fent una defensa d’aquest debat. Crec 
que és important, portem des del setembre de 2012 
amb aquesta qüestió centrant el debat públic. Algú 
deu pensar que és ficció. En tot cas, qui ha pensat que 
la democràcia és ficció, la democràcia sempre l’ha 
acabat derrotant i, per tant, doncs, estem convençuts 
que la democràcia derrotarà també aquesta vegada els 
qui pensen que la gent pugui decidir és ficció. Para-
doxalment, són els que més esforços destinen a través 
del seu Ministeri d’Afers Exteriors a no parar de fer 
informes i a enviar-los des de les ambaixades del món, 
d’allò que és «impossible que passi», d’allò que «no 
té cap mena de suport» i allò que «mai de la vida és 
una possibilitat que s’esdevingui», però que combaten 
amb tota la força del món. Per tant, allò que és im-
possible no cal combatre-ho, allò que és impossible no 
cal intentar-ho parar; per tant, demostren i ratifiquen 
que no només és possible sinó que el que el poble pu-
gui decidir i que aquesta decisió es pugui implementar 
és perfectament possible, i quan aquests debats vénen 
a aquesta cambra, doncs, bé, d’aquella manera com 
a vegades fan aquelles criatures a la classe, que se’ls 
deixa de banda, perquè es centren en temes més im-
portants, doncs, volen cridar l’atenció.

En tot cas, centrant-nos en la moció que nosaltres vol-
drem presentar, i també, doncs, complementant, en 
part, les explicacions del conseller i també la inter-
venció anterior que fèiem. Creiem que el primer com-

promís que caldria, que el Parlament instés el Govern 
a portar a terme és calendaritzar i fer públic aquest 
calendari de com implementar les previsions i les re-
comanacions del Consell Assessor per a la Transició 
Nacional. Evidentment, allò que es pugi fer i allò que 
permet fer l’actual marc, anterior al 9 de novembre, 
des del punt de vista competencial, d’assumpció de 
capacitat d’autoritat per part de les institucions de la 
Generalitat, també per l’àmbit de l’organització i im-
plementació de la consulta, com també posteriorment 
en el cas, doncs, que l’opció triada pels ciutadans el 9 
de novembre sigui que Catalunya s’organitzi i sigui un 
estat independent, no?

Posteriorment a això, cal explicar-ho a la gent i cal 
transmetre aquesta confiança, i, per tant, de la matei-
xa manera que el llibre blanc del Govern escocès ha 
estat explicat i ha estat difós al conjunt de la ciutada-
nia, aquí també, doncs, fer-ho, evidentment, amb les 
limitacions de recursos que hi han, evidents, i d’això 
n’hem de ser conscients. Evidentment, és una qüestió 
important, i, per tant, s’hi hauran de dedicar els que 
siguin adequats. Però, paral·lelament a aquest calenda-
ri públic que estableixi el Govern de cara a trametre 
informació a la ciutadania, difondre-ho.

I, en tercer lloc, doncs, nosaltres també platejarem a 
la moció tot d’actuacions que creiem que a curt termi-
ni s’haurien de portar a terme per garantir no només 
que arribem a un escenari el 9 de novembre en con-
dicions, sinó que posteriorment tenim les condicions 
i les capacitats de poder-ne implementar el resultat i 
gestionar la situació que es generi a partir de la ma-
nifestació de la decisió de la ciutadania a les urnes, 
no? I aquí hi han alguns elements de l’àmbit de la hi-
senda i de l’agència tributària que cal acabar d’imple-
mentar i en què cal que anem, doncs, una mica més 
ràpids; s’han anat fent actuacions, però creiem que cal 
completar-les, moltes de les quals estan plantejades en 
l’informe del Consell Assessor per a la Transició Na-
cional, d’altres són en l’àmbit dels elements mínims de 
seguretat que s’han de garantir en un territori, des del 
punt de vista tecnològic, energètic o des del punt de 
vista de la gestió de les tecnologies de la informació 
i la comunicació, que segueixin circulant les dades i 
pugui haver-hi una continuïtat.

I, en tot cas, el que nosaltres considerem important és 
que un procés d’aquestes característiques serà un èxit i 
el podrem gestionar d’una manera correcta si som ca-
paços de garantir la seguretat jurídica en tot el procés 
i, per tant, fer un procés de forma ordenada, expressar 
democràticament com es vol organitzar aquesta socie-
tat i que implementar-ho no sigui un procés, no sigui 
un maldecap, no sigui un problema per a la ciutadania; 
per tant, garantir la seguretat jurídica. Prèviament, que 
hi hagi la màxima certesa de com se n’implementarà 
el resultat. Que sigui un procés ordenat. I que seguim, 
evidentment..., que la condició és que seguim tenint 
àmplies majories, com hem tingut fins ara, doncs, per 
tirar endavant aquest procés, que és una condició ne-
cessària per a tota la resta que dèiem abans.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyor conseller, 
senyores i senyors diputats.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el conseller de la Pre-
sidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, diguem-ne, 
per concloure almenys aquest debat –que reitero que en 
comparteixo l’oportunitat–, tres consideracions a pro-
pòsit del que vostè ha exposat, no?, que segur que hi 
podrem convenir també.

La primera, entendre –o almenys prendre-s’ho així; ai-
xí és com ens ho prenem nosaltres–, doncs, que aques-
ta és una oportunitat per fer les coses millor; no només 
per governar-nos nosaltres mateixos, sinó per procu-
rar fer les coses millor. En aquest sentit, li’n posaria 
dos exemples on ja estem intentant actuar o actuant  
directament, no?

Un és en l’àmbit de la política exterior. Entenem que 
fer les coses millor vol dir que la política exterior ha 
de poder –i de fet és així, no?– participar..., aquest és 
el cas clar de Diplocat, participada per tots els agents 
que d’una manera permanent, doncs, s’estan relacio- 
nant amb l’exterior. Per tant, això és una altra idea 
d’entendre i de fer la política exterior que la que conei-
xem per part, en aquest cas, doncs, de l’Estat espanyol, 
que respon a uns principis de l’acció exterior «decimo-
nònica», del segle XIX, sent generosos, no? (Remor de 
veus.)

En un altre àmbit, també li posaria un altre exemple de 
com ho intentem fer, amb tota la modèstia, evidentment,  
no?, perquè aquí hi ha un camp per córrer extraordina-
ri –entre altres coses perquè, certament, l’Administra-
ció tributària de l’Estat ho ha fet fatal–, com és, amb 
relació al foment de les bones pràctiques tributàries, 
entendre que, vaja, que el contribuent és això, és qui 
contribueix al sosteniment, doncs, del conjunt de l’Es-
tat, de l’estat del benestar, no pas un subjecte al qual 
cal perseguir d’una manera absolutament, diguem-ne, 
aleatòria, eh?, i, a més a més, amb aquesta sensació 
que ens queda a tots de constatar que som els campions  
a l’Estat espanyol del frau fiscal. Tenim una gran agèn-
cia tributària, però som els campions del frau fiscal, i 
aquest debat, diguem-ne, sembla que als governs es-
panyols, i particularment a l’actual, doncs, no els inte-
ressi massa; no hi actuen, per combatre el frau fiscal, 
com caldria, no? Per tant, en aquest sentit també hem 
de plantejar les coses d’una manera diferent, hi estem 
actuant; de fet, hem aprovat mesures que vostè coneix 
que van en aquesta línia, no?, d’incentivar en un sentit 
clarament positiu allò que en diem «les bones pràcti-
ques tributàries».

Li’n posava aquests dos exemples i, evidentment, en 
podríem..., i així ho hauríem d’anar fent amb totes les 
mesures que cal fer.

Segona consideració a propòsit d’aquest debat que vol-
dria compartir amb vostè i amb vostès en el seu conjunt.  
Evidentment, tot això cal explicar-ho, i cal expli-
car-ho..., i, de fet, ho fem, o, si més no, ho procurem 
fer, i més que ho farem, no? Ja li he dit, doncs, que, va-
ja, que de cara al setembre, ja li he anunciat que publi-
carem un llibre blanc amb tots els ets i uts, no?, amb 
tot luxe de detalls, perquè aquells que el vulguin ana-
litzar ho puguin fer, allò, amb coneixement precís de 
causa, on consti el què, el com, el quan, amb qui..., tot 
el detall, és a dir, el que és derivat de la feina que s’ha 
fet fins ara. Per tant, explicar-ho, per descomptat, no?

I la tercera consideració, el tercer comentari, és que 
tot això nosaltres som conscients, el Govern és cons-
cient, diguem-ne, que ho fem i ho continuarem fent 
amb una variable que és la no col·laborativa per part 
del Govern espanyol, no? I aquesta variable ja la des-
comptem, perquè, de fet, ja hi som, aquí. Ja fa un cert 
temps, no?, que estem en un context no col·laboratiu 
per part del Govern espanyol –estem aquí, eh?–, que 
passa en forma d’ofec financer constant i permanent, 
que passa en forma de retallades en polítiques socials  
constants i permanents, que passa per una operació 
clara de recentralització constant i permanent... Per 
tant, diguem-ne, no és que tu triïs entre una situació, 
més o menys, d’anar fent i una hipotètica de millor, 
sinó que estem, de fet, entre una situació en què anem 
a recules, eh?, una situació clarament d’ofec, i l’opció 
d’intentar anar millor. I des d’aquest punt de vista jo li 
diria –i crec que la cambra la pot tenir present, aques-
ta consideració– que la variable no col·laborativa, de 
fet, ja la vivim cada dia amb el Govern espanyol –ca-
da dia–, cada dia de cada dia, eh? I, per tant, això no  
ens impressiona. Podran dir el que vulguin, però no ens  
impressiona, perquè, de fet, ja en patim les conseqüèn-
cies en el nostre dia a dia.

Aquestes tres consideracions, doncs, per si poden ser 
d’utilitat en aquest debat –i, en qualsevol cas, expres-
sen també la manera de veure-ho per part del Go-
vern–, i els compromisos que li he descrit.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor diputat.

La vicepresidenta primera

Se suspèn la sessió fins demà a les deu del matí..., a les 
9.30 del matí. (Veus de fons.») No, a les deu del matí 
–a les deu del matí.

La sessió se suspèn a un quart de nou del vespre i nou 
minuts.
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PUNT 9 | ELECCIÓ


Composició de la Mesa del Parlament
Tram. 398-00001/10


Elecció del secretari primer o secretària pri-
mera
Reg. 74789 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 22.07.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, proposa al Diputat Pere Navarro 
Morera com a secretari primer de la Mesa del Parla-
ment de Catalunya.


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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PUNT 10 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 23 de juliol de 2014, 
a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el finançament dels ens locals. Tram. 310-
00348/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la joventut. Tram. 310-00349/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Soci-
alista. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament en el curs 2014-2015 de la Llei 
orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat educa-
tiva. Tram. 310-00353/10. Joan Mena Arca, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la subhasta de drets de tala del bosc singular de 
l’Avetosa de Riu, al Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
Tram. 310-00354/10. Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre l’abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix 
Empordà). Tram. 310-00356/10. Sergi Sabrià i Beni-
to, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur dels centres oberts i els serveis d’in-
tervenció socioeducativa. Tram. 310-00357/10. Pere 
Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el primer any del Pacte per a la infància a Catalu-
nya. Tram. 310-00350/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a incentivar la incorporació 
al mercat dels habitatges buits. Tram. 310-00351/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les dades de la liquidació del model de finan-
çament del 2012. Tram. 310-00352/10. Jordi Turull 


i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers informes del Consell Assessor per 
a la Transició Nacional. Tram. 310-00355/10. Carina 
Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries sobre el Decret llei 3/2014, pel qual s’establei-
xen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de 
la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. Tram. 310-00358/10. Pere Cal-
bó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el sostre de despesa de la Generalitat per 
al 2015. Tram. 310-00359/10. José Antonio Coto Ro-
quet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.


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. 317-00206/10. 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. 
317-00204/10. 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. 
317-00208/10. 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. 
317-00210/10. 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. 
317-00205/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveni-
ments polítics. Tram. 317-00209/10. Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polí-
tics. Tram. 317-00207/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
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PUNT 11 | DEBAT I VOTACIÓ


Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00024/10


Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats


Al Ple del Parlament


La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 8 de juliol de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya 
en matèria d’incompatibilitats dels diputats del Par-
lament de Catalunya, i d’examinar les noves dades 
declarades per la diputada Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo relatives a les activitats professionals, labo-
rals o empresarials que exerceix i als càrrecs públics 
que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament 
i la legislació aplicable, la Comissió, en compliment 
del que disposa l’article 11.2 del Reglament, proposa 
al Ple la situació de compatibilitat de la diputada Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo (tram. 234-00024/10)


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2014


El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla
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PUNT 14 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10


Text presentat
Reg. 62172 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.04.2014


El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 
301, pàg. 26, del 14 d’abril de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 68711; 68745 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 27.05.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 68711)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema 
(tram. 200-00019/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 23 de maig de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 68745)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
7 de juliol, del cinema (tram. 200-00019/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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PUNT 15 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10


Text presentat
Reg. 72688 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 08.07.2014


El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 
356, pàg. 3, del 9 de juliol de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 74218, 74694 / Admissió a tràmit: Mesa del 


Parlament, 22.07.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 74218)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei de cre-
ació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital (tram. 200-00023/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 74694)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provi-
sió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
200-00023/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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PUNT 16 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10


Text presentat
Reg. 67726 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 20.05.2014


El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 
322, pàg. 16, del 26 de maig de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 72561; 73089 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 15.07.2014


Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 72561)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 200-00020/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73089)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent es-
mena al Projecte de llei de cooperatives (tram. 200-
00020/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 25 de juny de 2014


Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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PUNT 17 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10


Text elaborat per la Ponència
Reg. 70228 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 17.06.2014


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 341, pàg. 6, del 18 de juny de 2014.
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PUNT 18 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir el vicepresident 
o vicepresidenta de la Junta de Museus de 
Catalunya
Tram. 284-00022/10


Propostes de candidats
Reg. 74581 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 18.07.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 74581)


– Pere Izquierdo i Tugas.


N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.
 


PUNT 19 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir tres vocals de la 
Comissió Executiva de la Junta de Museus
Tram. 284-00019/10


Propostes de candidats
Reg. 74650 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 18.07.2014


Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari Socia-
lista i Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 74650)


– Ramon Llinàs i Vila
– Francesc Xavier Menéndez i Pablo
– Joaquim Torra i Pla


N. de la R.: Els currículums dels candidats poden és-
ser consultats a l’Arxiu del Parlament.







 


PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació del comerç
Tram. 302-00191/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 73710 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.07.2014


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas Gar-
cía, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, 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 
situació del comerç (tram. 300-00196/10).


Moció


1. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto al marco normativo del ámbito 
del comercio, a: 


a) Presentar en el plazo de cuatro meses el Proyecto 
de Ley regulador de la actividad del comercio, servi-
cios y ferias. El proyecto deberá contar con el máxi-
mo consenso posible de los diferentes representantes 
del sector, las entidades locales y los agentes sociales. 
Esta Ley deberá dotar al sector del comercio de un 
marco normativo unificado, integral, adaptado a las 
nuevas realidades de sector y que otorgue seguridad 


jurídica a los agentes que participan en el mismo y a 
las personas consumidoras.


b) Aprobar durante el próximo periodo de sesiones 
la normativa aplicable a la venta no sedentaria. Con 
independencia de que la actividad de la venta no se-
dentaria deba incluirse también en la futura Ley de 
Comercio, esta norma de desarrollo específica para la 
venta no sedentaria supondrá un marco de referencia 
integral que otorgue seguridad jurídica a los agentes 
que participan en esta actividad y permita la mejora 
del desarrollo de la misma. La norma deberá respetar 
especialmente las competencias municipales en ma-
teria de mercados de venta no sedentaria y deberá ela-
borarse con el máximo consenso posible de los dife-
rentes representantes del sector, las entidades locales 
y los agentes sociales.


c) Eliminar las multas lingüísticas que sancionan a 
los y las comerciantes que rotulan su establecimiento 
en una lengua que no es el catalán, así como cerrar 
de oficio de forma inmediata todos los expedientes 
abiertos de multas lingüísticas pendientes de resolu-
ción en virtud del Código de Consumo de Cataluña 
desde su entrada en vigor y devolver de forma inme-
diata los importes de las multas lingüísticas impues-
tas en virtud del mismo.


2. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto a una reforma fiscal integral que 
permita impulsar el sector del comercio, a: 


a) Poner en marcha una reforma fiscal integral a nivel 
autonómico que disminuya la presión fiscal de clases 
medias, autónomos y PIMEs, y que, entre otros, per-
mita potenciar el consumo comercial y mejore las op-
ciones de supervivencia del pequeño comercio.
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b) Analizar el posible impacto global en el sector del 
comercio del impuesto sobre grandes establecimien-
tos comerciales y realizar, en su caso, una reformu-
lación que permita su adaptación a la realidad actual 
y a la previsible evolución del sector del comercio en 
Cataluña, respetando en cualquier caso la normativa 
estatal y europea aplicable.


3. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto a los programas y servicios de 
promoción y apoyo al comercio, a presentar en el Par-
lament en el plazo de cuatro meses un Plan de Me-
didas Urgentes de apoyo al pequeño comercio que 
contenga, al menos, un plan de trabajo –con líneas de 
actuación, calendario, recursos disponibles, objetivos 
e indicadores de evaluación– sobre los siguientes pro-
gramas de promoción y apoyo al comercio: 


a) Programa de apoyo a la financiación de comercio 
a través de un aumento de la dotación destinada a 
los instrumentos de financiación de autónomos y pe-
queñas empresas comerciales.


b) Programa de impulso de la participación de comer-
cios tradicionales en nuevas plataformas de venta y 
distribución en internet, como uno de los principales 
retos y oportunidades que afectan al sector.


c) Programa de apoyo a nuevas iniciativas que permi-
tan el mantenimiento de actividades comerciales tradi-
cionales a través de figuras jurídicas como el traspaso.


d) Programa de impulso a la artesanía tradicional 
asociada al comercio que tenga como una de sus prin-
cipales prioridades la mejora de los servicios dirigi-
dos a los artesanos y artesanas, la sostenibilidad de 
las actividades y la incorporación de sus productos a 
nuevos canales de venta y distribución por internet.


4. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a: 


a) Definir e implementar, en coordinación con las 
entidades locales, un servicio estable de acompaña-
miento y ayuda a la consolidación y/o reorientación 
de comercios que les permita afrontar y superar los 
diferentes retos para el mantenimiento de su activi-
dad que supone la cambiante demanda del sector y la 
convivencia de diferentes formatos comerciales.


b) Impulsar, en coordinación con las entidades loca-
les, reformas profundas en materia de simplificación 
administrativa que tenga especialmente en cuenta las 
cargas burocráticas que los pequeños comercios de-
ben asumir al iniciar su actividad.


c) Elaborar una Guía de buenas prácticas de progra-
mas de promoción comercial que, a nivel municipal, 
han conseguido impulsar el sector y poner en valor las 
sinergias entre los diferentes formatos comerciales.


5. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, en relación al control de cumplimiento 


de normativa y lucha contra la venta ilegal, a elabo-
rar, en el plazo máximo de cuatro meses y en coordi-
nación con las entidades locales, un Plan de choque 
contra la venta ilegal y por el cumplimiento de la nor-
mativa aplicable en materia de comercio. Dicho Plan 
de Choque deberá, entre otros: 


a) Reforzar los mecanismos de coordinación entre las 
diferentes administraciones y agentes que intervienen 
en las labores de inspección y control como son la 
Generalitat de Cataluña, las entidades locales, poli-
cías locales y Mossos d’Esquadra.


b) Mejorar el sistema de evaluación y seguimiento de 
las actividades de control e inspección en Cataluña y 
presentar un informe anual sobre las mismas que per-
mita analizar la tendencia e identificar las principales 
problemáticas y las necesidades de mejora.


c) Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a 
personas consumidoras con el fin de desincentivar el 
consumo de productos o servicios derivados de la ven-
ta ilegal. Presentar un informe anual de seguimiento 
que evalúe el impacto y eficacia de dichas campañas.


d) Garantizar la continuidad y adecuación de las la-
bores de inspección y control durante todo el año más 
allá de las campañas puntuales asociadas a momentos 
y espacios de interés turístico.


Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Portaveu adjunta del GP de C’s 


Esmenes presentades
Reg. 74793, 74861, 75050, 75069, 75072 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 74793)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació del comerç 
(tram. 302-00191/10).


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


Modificació del punt 3


«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
solidar les accions del Pla per al Manteniment i la re-
activació de l’activitat comercial a Catalunya.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 4


«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
solidar les accions de promoció i de suport al comerç 
detallades en la memòria i Pla d’actuació del Consor-
ci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 5


«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pu-
blicitar la campanya “Digues no”, iniciativa on s’in-
forma dels efectes negatius que causa a la societat i a 
les persones la venda il·legal.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt


«El Parlament de Catalunya rebutja les constants 
ingerències de l’Estat espanyol sobre l’ordenació co-
mercial que, segons l’article 121.1 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, és competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 74861)


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 so-
bre la situació del comerç (tram. 302-00191/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«0. El Parlament de Catalunya constata l’incompli-
ment, per part del Govern, en la presentació abans de 


finalitzar l’any 2013 del nou projecte de llei regulador 
de l’activitat de comerç, serveis i fires, així com d’un 
pla de treball per a reactivar el comerç, tal i com esta-
blia la Resolució 173/X del Parlament de Catalunya, 
aprovada a la Comissió d’Empresa i Ocupació el 29 
de maig de 2013.»


Palau del Parlament, 18 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. 
75050)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt 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 so-
bre la situació del comerç (tram. 302-00191/10).


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


Al punt 1, apartat a


a) Presentar en el plazo de cuatro meses el Proyecto 
de Ley regulador de la actividad del comercio, servi-
cios y ferias. El proyecto deberá contar con el máxi-
mo consenso posible de los diferentes representantes 
del sector, las entidades locales y los agentes sociales 
i sindicals. Esta Ley deberá dotar al sector del comer-
cio de un marco normativo unificado, integral, adap-
tado a las nuevas realidades de sector y que otorgue 
seguridad jurídica a los agentes que participan en el 
mismo y a las personas consumidoras, així com que 
garanteixi els drets dels i les treballadores del sector.


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


Al punt 1 apartat b


b) Aprobar durante el próximo periodo de sesiones la 
normativa aplicable a la venta no sedentaria. Con inde-
pendencia de que la actividad de la venta no sedentaria 
deba incluirse también en la futura Ley de Comercio, 
esta norma de desarrollo específica para la venta no se-
dentaria supondrá un marco de referencia integral que 
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otorgue seguridad jurídica a los agentes que participan 
en esta actividad y permita la mejora del desarrollo de 
la misma. La norma deberá respetar especialmente las 
competencias municipales en materia de mercados de 
venta no sedentaria y deberá elaborarse con el máxi-
mo consenso posible de los diferentes representantes 
del sector, las entidades locales y los agentes sociales, 
impulsant taules de concertació d’àmbit municipal, on 
comerciants i altres agents socials puguin debatre i 
acordar regles de funcionament per facilitar l’ús cívic 
i plural de la ciutat i l’espai públic.


3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat c del punt 1


c) Eliminar las multas lingüísticas que sancionan a los 
y las comerciantes que rotulan su establecimiento en 
una lengua que no es el catalán, así como cerrar de 
oficio de forma inmediata todos los expedientes abier-
tos de multas lingüísticas pendientes de resolución en 
virtud del Código de Consumo de Cataluña desde su 
entrada en vigor y devolver de forma inmediata los im-
portes de las multas lingüísticas impuestas en virtud 
del mismo.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 5


5. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, en relación al control de cumplimiento de 
normativa y lucha contra la venta ilegal, a elaborar, en 
el plazo máximo de cuatro meses y en coordinación 
con las entidades locales, un Plan de choque contra 
la venta ilegal y por el cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de comercio. Dicho Plan de Cho-
que deberá, entre otros: 


a) Reforzar los mecanismos de coordinación entre las 
diferentes administraciones y agentes que intervienen 
en las labores de inspección y control como son la Ge-
neralitat de Cataluña, las entidades locales, policías lo-
cales y Mossos d’Esquadra.


b) Mejorar el sistema de evaluación y seguimiento de 
las actividades de control e inspección en Cataluña y 
presentar un informe anual sobre las mismas que per-
mita analizar la tendencia e identificar las principales 
problemáticas y las necesidades de mejora.


c) Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a 
personas consumidoras con el fin de desincentivar el 
consumo de productos o servicios derivados de la ven-


ta ilegal. Presentar un informe anual de seguimiento 
que evalúe el impacto y eficacia de dichas campañas.


d) Garantizar la continuidad y adecuación de las labo-
res de inspección y control durante todo el año más 
allá de las campañas puntuales asociadas a momentos 
y espacios de interés turístico.


5. Negociar la regularització d’altres tipus de venda 
ambulant que no comporti la persecució ni la crimina-
lització d’aquests venedors i venedores.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 6


6. Establir un programa que garanteixi l’equilibri en-
tre els diferents formats comercials, vetllant pels drets 
de les persones consumidores, però també dels i les 
treballadores del sector tot assegurant, entre d’altres: 


a) Mantenir les limitacions a la instal·lació d’equipa-
ments comercials fora de la Trama Urbana i contro-
lar les operacions urbanístiques de gran magnitud 
que porten aparellades actuacions comercials seguint 
aquest model.


b) Expressar el rebuig a l’ampliació prevista del Cen-
tre Comercial La Maquinista a la ciutat de Barcelona, 
que avantposen els interessos dels promotors privats 
per sobre dels interessos veïnals.


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt, del GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75069)


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 situació del comerç 
(tram. 302-00191/10).


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


Del punt 1.a


«a) Presentar en el proper període de sessions el Pro-
jecte de llei regulador de l’activitat del comerç, serveis 
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i fires. El projecte haurà de comptar amb el màxim 
consens possible dels diferents representants del sec-
tor, les entitats locals i els agents socials. Aquesta llei 
haurà de dotar al sector del comerç d’un marc norma-
tiu unificat, integral, adaptat a les noves realitats del 
sector i que atorgui seguretat jurídica als agents que 
participen al mateix i a les persones consumidores.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


De tot el punt 3


«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, respecte als programes i serveis de pro-
moció i recolzament al comerç, a continuar amb la 
implementació del Pla per al Manteniment i la reac-
tivació de l’activitat comercial a Catalunya, que fou 
presentat el 16 de setembre de 2013 en compliment de 
la Resolució 173/X, en relació als següents programes 
de promoció i recolzament al comerç: 


a) Continuar amb el programa de finançament especí-
fic per al comerç, mitjançant conveni amb l’ICF desti-
nat al finançament dels autònoms i les petites empre-
ses comercials


b) Continuar amb el programa destinat a l’impuls i la 
participació del comerç en les noves plataformes de 
venda i distribució per internet.


c) Desenvolupar a la màxima intensitat el programa 7 
de la base d’incentius del Consorci de Comerç, Arte-
sania i Moda de Catalunya amb la finalitat de mante-
nir les activitats comercials tradicionals.


d) Continuar amb el desenvolupament del programa 
d’impuls a l’artesania tradicional, amb la finalitat de 
la millora dels serveis adreçats a les artesanes i arte-
sans i, la potenciació dels canals de venda i distribu-
ció per internet.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


De tot el punt 4


«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a continuar amb el desplegament de les 
accions que realitza el servei d’acompanyament, aju-
da i reorientació del sector per tal de superar els rep-
tes dels canvis permanents del sector.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


De tot el punt 5


«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, en relació al control del compliment de 
la normativa i lluita contra la venda il·legal, a conti-
nuar amb la lluita contra la venda il·legal al carrer i 
el compliment de la normativa aplicable en matèria 
de comerç d’acord amb les actuacions previstes en el 
Pla per al manteniment i la reactivació de l’activitat 
comercial a Catalunya, que fou presentat el 16 de se-
tembre de 2013 en compliment de la Resolució 173/X.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 6


«6. El Parlament de Catalunya rebutja la formulació 
del “Plan integral de Apoyo a la competitividad del 
comercio minorista en España” pel seu esperit centra-
litzador i reclama que, en compliment de la distribució 
competencial, els recursos previstos a l’esmentat Pla 
siguin transferits a les Comunitats Autònomes que així 
ho sol·licitin.»


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 75072)


A la Mesa del Parlamento


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputado del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació del comerç 
(tram. 302-00191/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


«1. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto al marco normativo del ámbito 
del comercio, a: 


a) Presentar antes del 31 de diciembre el Proyecto de 
Ley regulador de la actividad del comercio, servici-
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os y ferias. El proyecto deberá contar con el máximo 
consenso posible de los diferentes representantes del 
sector, las entidades locales y los agentes sociales. 
Esta Ley deberá dotar al sector del comercio de un 
marco normativo unificado, integral, adaptado a las 
nuevas realidades de sector y que otorgue seguridad 
jurídica a los agentes que participan en el mismo y a 
las personas consumidoras.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


«1. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto al marco normativo del ámbito 
del comercio, a: 


b) Regular la venta no sedentaria en la futura Ley 
reguladora de la actividad del comercio, servicios y 
ferias. La norma deberá respetar especialmente las 
competencias municipales en materia de mercados de 
venta no sedentaria y deberá elaborarse con el máximo 
consenso posible de los diferentes representantes del 
sector, las entidades locales y los agentes sociales.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


«3. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de 
la Generalitat, respecto a los programas y servicios 
de promoción y apoyo al comercio, a presentar en el 
Parlament antes del 31 de diciembre un Plan de Me-


didas Urgentes de apoyo al pequeño comercio que 
contenga, al menos, un plan de trabajo –con líneas de 
actuación, calendario, recursos disponibles, objetivos 
e indicadores de evaluación– sobre los siguientes pro-
gramas de promoción y apoyo al comercio:»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


«5. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, en relación al control de cumplimiento 
de normativa y lucha contra la venta ilegal, a elaborar, 
antes del 31 de diciembre y en coordinación con las 
entidades locales, un Plan de choque contra la venta 
ilegal y por el cumplimiento de la normativa aplicable 
en materia de comercio. Dicho Plan de Choque de-
berá, entre otros:»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


«6. Elaborar un plan integral de promoción de la se-
guridad en el comercio que incluya a la policía, co-
merciantes y sus clientes con el objetivo de reducir las 
faltas y delitos cometidos en los locales y áreas comer-
ciales.»


Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputado del GP del PPC
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els infants en situació de vulne-
rabilitat
Tram. 302-00188/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 73647 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.07.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, 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 els infants 
en situació de vulnerabilitat (tram. 300-00194/10).


Moció


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


1. Recuperar progressivament les prestacions per fills 
a càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments per 
garantir per al 2015 que totes aquelles famílies amb 
ingressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la.


2. Garantir les beques menjador com a dret subjec-
tiu per tal que aquells infants de les famílies que no 
puguin fer front al pagament del menjador escolar la 
tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost.


3. Establir programes extraordinaris d’ajudes directes 
als infants beneficiaris de beques menjador per tal de 
garantir l’alimentació adequada en els períodes no 
lectius.


4. Presentar, en el termini de quatre mesos, les mesu-
res necessàries per blindar el model català de lleure 
educatiu garantint l’accés a tots els infants en igualtat 
de condicions.


5. Reforçar el programa Salut i Escola en l’àmbit de 
l’educació secundària i implementar-lo progressiva-
ment a primària per tal d’impulsar accions de pro-
moció de la salut, avançar en la detecció precoç dels 
problemes de salut i reduir els factors de risc.


6. Reforçar els Equips d’Orientació Psicopedagògica 
(Educació), els Centres de Desenvolupament i Aten-
ció Precoç a la Infància i Adolescència (Benestar) i 
els Centres de Salut Mental infantil i juvenil (Salut) 
i ampliar els programes vinculats a la prevalença de 
trastorns de salut mental.


7. Garantir que els infants derivats als EAP’s, CDI-
AP’s o CSMIJ tinguin un diagnòstic en un període 


màxim de sis mesos des de la derivació al servei per 
part d’un professional.


8. Recuperar els vetlladors i els professionals espe-
cialitzats de suport als centres públics per al proper 
curs 2014-2015 adreçats als alumnes de necessitats 
educatives especials


9. Destinar els recursos suficients per a les aules 
d’acollida i les unitats de suport a l’Educació Especial 
imprescindibles per a garantir l’escola inclusiva


10. Adoptar les mesures necessàries per evitar els 
desnonaments d’habitatges a famílies amb infants i 
prioritzar aquestes famílies en programes i ajuts pú-
blics al lloguer.


11. Presentar, durant l’actual legislatura, la llei de 
mesures integrals per combatre la violència contra la 
infància i l’adolescència.


12. Elaborar abans de final d’any un calendari per tal 
d’augmentar progressivament la inversió en infància 
i assolir el 2,2% PIB, en un termini de quatre anys.


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 75059, 75065 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 22.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 75059)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuen-
ca, 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 els infants en situació de 
vulnerabilitat (tram. 302-00188/10).


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


1. Ampliar, per a l’exercici pressupostari del 2015, el 
topall que dóna dret als ajuts per infant a càrrec per 
a totes les famílies amb ingressos inferiors als 16.000 
euros i estudiar la possibilitat d’ampliar aquest topall 
en els propers exercicis.
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. Consolidar i donar publicitat dels programes extra-
ordinaris destinats a garantir l’alimentació adequada 
d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en 
els períodes no lectius; i garantir, per aquests perío-
des, un seguiment específic als alumnes que reben be-
ques durant el curs escolar.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


4. Promoure mesures de foment, amb criteris socials 
i econòmics, per garantir que tots els infants puguin 
participar en els plans i programes socioeducatius i 
en les activitats d’educació en el lleure en condicions 
d’equitat, sense discriminació per raons econòmiques, 
territorials, socials, culturals o de capacitat; i do-
nar-ne coneixement al Parlament a través d’un infor-
me presentat abans de finals d’any.


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


6 bis. Posar en funcionament les taules territorials 
d’infància i les respectives comissions tècniques en un 
termini de 6 mesos per tal de disposar d’un model inte-
grat d’intervenció i d’atenció individualitzada i garan-
tir la continuïtat assistencial.


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


7. Garantir que els infants derivats als EAP’s, CDI-
AP’s o CSMIJ tinguin un dictamen en un període mà-
xim de sis mesos des de la derivació al servei per part 
d’un professional.


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


8. Garantir el suport de vetlladors i els professionals 
especialitzats de suport als centres públics per al pro-
per curs 2014-2015 adreçats als alumnes de necessi-
tats educatives especials.


7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


9. Destinar els recursos adients per a les aules d’aco-
llida i les unitats de suport a l’educació especial im-
prescindibles per a garantir l’escola inclusiva.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


11. Incloure, en el pla d’atenció integral a la infància 
i a l’adolescència 2004-2017, un conjunt de mesures 
per combatre la violència contra la infància i l’ado-
lescència.


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75065)


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 els infants en situació de 
vulnerabilitat (tram. 302-00188/10).


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


Del punt 2


«2. Seguir garantint la cobertura del cent per cent del 
cost del menjador escolar en els casos de pobresa ex-
trema així com la partida pressupostària oberta per 
donar cobertura al conjunt d’infants que estan en situ-
ació de vulnerabilitat.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Reforçar el programa Salut i Escola en l’àmbit de 
l’educació secundària i introduir, experimentalment, 
un model de treball conjunt Interdepartamental en les 
unitats d’escolarització compartida; i estudiar la seva 
implementació progressiva.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Potenciar la coordinació dels equips d’orientació 
psicopedagògica (ensenyament) als centres de desen-
volupament i atenció precoç a la infància i adolescèn-
cia (benestar) i els centres de salut mental infantil i 
juvenil (salut) i ampliar els programes vinculats a la 
prevalença de trastorns de salut mental d’acord amb 
el pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addicions.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Continuar adoptant les mesures de protecció a 
famílies amb infants a càrrec en els programes d’ajuts 


al lloguer (prestacions al pagament del lloguer i pres-
tacions econòmiques d’urgència especial) i explicitar 
aquestes famílies com a grup prioritari en l’adjudi-
cació d’habitatges per la via de la Mesa de valoració 
per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; i blindar 
aquest col·lectiu des d’un punt de vista legal.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Elaborar un calendari per tal d’augmentar pro-
gressivament la inversió en infància i assolir, en un 
termini de 6 anys, el 2,2% PIB, marcant l’objectiu de 
l’estratègia 2020.» 


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acadèmia aranesa de la llengua 
occitana
Tram. 302-00189/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 73648 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.07.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat 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 l’acadèmia 
aranesa de la llengua occitana (tram. 300-00195/10).


El desenvolupament de la Llei de l’occità, aranès a 
l’Aran, Llei 35/2010 d’1 d’octubre, ha permès l’aplica-
ció de mesures per atorgar a l’IEA, Institut d’Estudis 
Aranesi, el caràcter acadèmic que aquesta llei manda-
ta. Durant aquest temps el govern català ha redactat 
dos decrets per assolir aquest objectiu. Uns decrets 
que, tant en el primer esborrany publicat el 2013, com 
en el definitivament aprovat el 12/2014 de 21 de ge-
ner, tergiversen l’article 4.3 de la Llei 35/2010, d’1 
d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran que diu: «L’Ins-
titut d’Estudis Aranesos ha d’ésser independent de les 
administracions públiques, ha d’assolir plenament el 
caràcter acadèmic que li correspon i ha de tenir l’au-
toritat lingüística per a fixar els convencionalismes 
d’ús de l’aranès d’acord amb la consideració de varie-
tat lingüística del tronc occità comú. Així mateix, ha 
de tenir l’autoritat per a l’assessorament que, en matè-
ria de llengua, li sigui sol·licitat».


Segons l’article 8 de la proposta d’estatuts de l’Insti-
tut d’Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua 
occitana, aquesta s’estructura en dues seccions: 


– La secció responsable d’establir i actualitzar la Nor-
ma lingüística de la varietat aranesa de la llengua oc-
citana, anomenada secció aranesa. Aquesta secció té 
l’autoritat sobre la normativa lingüística, la toponímia 
i l’onomàstica araneses.


– Una secció d’aconsellament sobre la unitat dera 
lengua occitana i del tronc comú, anomenada secció 
estàndard.


Les dues funcions, codificadora i d’assessorament, 
que la llei atribueix a l’IEA esdevenen doncs dues 
seccions: una dedicada a la varietat aranesa i un al-
tra que s’hauria d’ocupar de l’occità de referència, 
pressuposant gratuïtament que l’assessorament s’ha 


d’associar a aquesta forma d’occità, actualment en-
cara sense consens en l’espai occità, i propiciant la 
interferència amb les activitats de codificació que els 
organismes competents portin a terme per al conjunt 
de la llengua.


Aquesta atribució, presa de forma unilateral per la 
futura acadèmia aranesa de la llengua occitana, ha 
causat un greu malestar entre les institucions fran-
ceses, l’IEO (Institut d’Estudis Occitans) i els propis 
consellers regionals responsables de la promoció de 
la llengua occitana a les regions franceses d’Aquità-
nia, Migjorn-Pirineus, Llenguadoc-Rosselló i Roine-
Alps, els quals ja han adreçat una carta al president de 
la Generalitat per manifestar el seu malestar i preocu-
pació, ja que la codificació de la llengua comuna dels 
occitans correspon al Congrés Permanent de la Llen-
gua Occitana (CPLO) creat l’11 de desembre de 2011, 
amb la concurrència del Conselh Generau d’Aran i 
de la pròpia Generalitat de Catalunya per aquesta fi-
nalitat, una entitat que compta amb el màxim suport 
cívic, acadèmic i polític concebible a l’Estat Francès: 
n’és vicepresident Patric Sauzet, l’actual catedràtic 
de lingüística occitana de la Universitat de Tolosa 2 
i en són membres institucionals i associatius, entre 
d’altres, l’Associació Internacional d’Estudis Occi-
tans, l’Institut d’Estudis Occitans i les associacions 
d’ensenyants d’occità dels àmbits públic i privat, com-
presa l’associació dels ensenyants aranesos; en són 
membres públics la Delegació general de la llengua 
francesa i de les llengües de França (DGLFLF) i qua-
tre de les set regions administratives que cobreixen el 
domini lingüístic occità de França i avui considerat 
d’interès públic per les autoritats regionals franceses i 
el mateix estat francès.


Atenent que l’IEA era part d’aquest organisme fins fa 
poc temps, el trencament de relacions i la creació de 
la nova acadèmia és un comportament poc responsa-
ble en una matèria tant sensible com la llengua que 
reclama, precisament, grans consensos i sentit d’estat 
per evitar la diàspora lingüística que tant criticada és 
per les nostres institucions en relació al català. Molt 
especialment, si tenim en compte que a la Catalunya 
Nord hi viuen 450.000 persones que comparteixen la 
llengua catalana i que no s’entendria una actuació en 
aquesta matèria sense el consens de les autoritats ins-
titucionals i lingüístiques del nostre país.


En aquest mateix context, resulta igualment criticable 
la candidatura per ocupar la presidència de l’Acadè-
mia per part de càrrecs vinculats políticament al go-
vern del Conselh Generau d’Aran, incomplint de for-
ma flagrant l’article 4. 3 de l’esmentada Llei 35/2010 
de 21 d’octubre, on es reclama la independència de la 
institució. (text eliminat)


Una altra crítica a tot aquest procés n’és la manca de 
transparència, ja que no ha comptat ni tant sols amb 
un debat al Ple del Conselh Generau d’Aran, on avui 
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estan trencats tots els consensos en matèria de polí-
tica lingüística. Una altra evidència que demostra el 
desgavell d’un procés que, lluny de ser exemplar, ha 
empitjorat de forma manifesta l’univers lingüístic oc-
cità, amb les greus repercussions que això té en la va-
rietat de l’occità present a Catalunya, l’aranès.


Per aquests motius, i atenent al malestar manifestat 
per diverses institucions de caràcter acadèmic així 
com dels responsables de la política lingüística de les 
regions esmentades, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern: 


1. Deixar sense efecte el decret 12/2014 per tal de fer 
les modificacions oportunes a fi i efecte de vincular 
les decisions de l’Acadèmia aranesa de la llengua oc-
citana a la seva variant aranesa i les decisions sobre 
les convencions per la llengua referencial al Congrés 
Permanent de la Llengua Occitana (CPLO), entitat re-
coneguda per les autoritats franceses com organisme 
de referència per aquesta funció.


2. Garantir el compliment de l’article 4.3 que preveu 
que l’Acadèmia sigui independent de les administra-
cions publiques i ha de tenir plenament caràcter aca-
dèmic. Per això s’assegurarà la presència de persones 
amb autoritat científica que garanteixin el màxim 
rigor i qualitat de la tasca d’aquesta Acadèmia que 
siguin nomenades per les universitats i òrgans acadè-
mics de referència.


3. Establir un espai de diàleg amb les regions france-
ses i si s’escau, de l’estat italià, per garantir els con-
sensos necessaris per gestionar el patrimoni comú de 
la llengua occitana tot i coordinant els esforços amb 
el Conselh Generau d’Aran i evitant conflictes, que 
com el que s’ha produït en el procés de creació de 
l’Acadèmia, posen en risc la unitat de l’occità.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 74647, 75057, 75060, 75066, 75073 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 74647)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, 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 l’acadèmia aranesa de la 
llengua occitana (tram. 302-00189/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


A l’article 1


1. Deixar sense efecte el decret 12/2014 per tal de fer 
les modificacions oportunes a fi i efecte de vincular 
les decisions de l’Acadèmia aranesa de la llengua oc-
citana a la seva variant aranesa i les decisions sobre 
les convencions per la llengua referencial al Congrés 
Permanent de la Llengua Occitana (CPLO), entitat re-
coneguda per les autoritats franceses com organisme 
de referència per aquesta funció, per tal de vetllar per 
la protecció, el foment, l’ús, la difusió i el coneixement 
l’aranès a l’Aran, garantint els drets que es deriven 
de la cooficialitat de tres llengües a Catalunya, en el 
marc de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


A l’article 3


3. Establir un espai de diàleg amb el Ministeri de 
Cultura, les regions franceses i si s’escau, de l’estat 
italià, per garantir els consensos necessaris per ges-
tionar el patrimoni comú de la llengua occitana tot 
i coordinant els esforços amb el Conselh Generau 
d’Aran i evitant conflictes, que com el que s’ha produ-
ït en el procés de creació de l’Acadèmia, posen en risc 
la unitat de l’occità.


Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75057)


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 les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’acadèmia aranesa de la llengua occitana (tram. 302-
00189/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De tot l’apartat 3


«3. Establir un espai de diàleg amb les autoritats lin-
güístiques de l’occità del estats francès i italià, per tal 
de garantir els consensos necessaris per gestionar el 
patrimoni comú de la llengua occitana, tot coordinant 
els esforços amb l’Institut d’Estudis Aranesi - Acadè-
mia Aranesa dera Lengua Occitana.»


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 75060)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú 
Albornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa 
de la llengua occitana (tram. 302-00189/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2. Garantir el compliment de l’article 4.3 de la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, 
que preveu que l’Acadèmia sigui independent de les 
administracions publiques i ha de tenir plenament ca-
ràcter acadèmic. Per això s’assegurarà la presència de 
persones amb autoritat científica que garanteixin el 
màxim rigor i qualitat de la tasca d’aquesta Acadèmia 
que siguin nomenades per les universitats i òrgans aca-
dèmics de referència.


2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3.-Establir un espai de diàleg entre les autoritats lin-
güístiques de l’occità de l’estat francès, de l’estat italià 
i de Mònaco i l’Institut d’Estudis Aranesi per garantir 
els consensos necessaris per gestionar el patrimoni 
comú de la llengua occitana tot i coordinant els esfor-
ços amb el Conselh Generau d’Aran i evitant conflic-


tes, que com el que s’ha produït en el procés de creació 
de l’Acadèmia, posen en risc la unitat de l’occità.


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú Albornà
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75066)


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 l’acadèmia aranesa de 
la llengua occitana (tram. 302-00189/10).


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


Del punt 2


«2. Garantir el compliment de l’article 4.3 de la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, 
que preveu que l’Acadèmia sigui independent de les 
administracions públiques i ha de tenir plenament ca-
ràcter acadèmic. Per això s’assegurarà la presència de 
persones amb prestigi científic que garanteixin el mà-
xim rigor i qualitat de la tasca d’aquesta Acadèmia.»


2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Mantenir l’espai de diàleg amb les administraci-
ons competents franceses i, si escau, de l’estat italià 
i Mònaco, per assolir els consensos necessaris per 
gestionar el patrimoni comú de la llengua occitana 
tot coordinant els esforços amb el Conselh Generau 
d’Aran i l’Institut d’Estudis Aranesi, i per garantir la 
unitat de l’occità, d’acord amb el que preveu la Llei 
35/2010, d’1 d’octubre, del Parlament de Catalunya.»


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU







 13 | Sessió plenària 37


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 75073)


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 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’acadèmia aranesa de la 
llengua occitana (tram. 302-00189/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya


«1. Deixar en suspens el decret 12/2014 per tal de fer, 
si s’escau, les modificacions oportunes a fi i efecte 
de vincular les decisions de l’Acadèmia aranesa de la 
llengua occitana a la seva variant aranesa i les decisi-
ons sobre les convencions per la llengua referencial al 
Congrés Permanent de la Llengua Occitana (CPLO), 
entitat reconeguda per les autoritats franceses com 
organisme de referència per aquesta funció.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


«4. Promoure que en sí del Consell Generau d’Aran 
es celebri un debat en el que tinguin veu, a més dels 
Consellers, les entitats o persones físiques amb conei-
xement sobre la matèria.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


«5. Preservar l’aranès, a través de l’Acadèmia, en tots 
els àmbits, evitant les possibles influències d’altres va-
rietats occitanes i, molt especialment, en els col·legis.»


Palau del Parlament, 22 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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PUNT 23 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la coordinació del Departament 
d’Interior amb les policies locals
Tram. 302-00190/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 73675 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.07.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Pere Cal-
bó i Roca, portaveu 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 la coordinació del Departament d’Interior 
amb les policies locals (tram. 300-00199/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu reco-
neixement a la tasca propera i abnegada dels agents 
de les Policies Locals de Catalunya que garanteix la 
seguretat i el benestar dels ciutadans de Catalunya i a 
la seva capacitat de col·laboració amb la resta de cos-
sos policials.


2. El Parlament de Catalunya posa en valor la Resolu-
ció 621/X per la qual «el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern a fer les modificacions legals necessàries 
perquè els agents i caporals de l’escala bàsica de les 
policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes 
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, 
per mitjà de la pròxima llei de mesures fiscals i admi-
nistratives, de manera que l’aplicació d’aquesta mesu-
ra comporti que la diferència retributiva del sou base 
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueixi 
del complement específic de la corresponent relació 
de llocs de treball.»


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) Presentar un projecte de llei que permeti aprovar 
una nova Llei del sistema de seguretat pública de Ca-
talunya on un dels pilars fonamentals siguin les Poli-
cies Locals de Catalunya i que permeti, alhora, una 
nova regulació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les Policies Locals.


b) En aquest sentit, cal respectar l’autonomia de les 
policies locals i millorar els mecanismes de coordi-
nació entre aquestes i els Mossos d’Esquadra i la res-
ta de cossos policials, cercant així un ús eficient dels 
recursos.


c) Impulsar l’aprovació dels plans locals de seguretat, 
aportant als ajuntaments i a les juntes locals de segu-
retat els recursos humans i materials i el finançament 
necessaris per a aprovar-los. L’objectiu seria promou-
re, com a mínim, l’aprovació de 15 nous plans locals 
de seguretat en el propers 12 mesos.


d) Redactar, juntament amb els ens locals amb policia 
local, un protocol d’actuació en què es defineixin cla-
rament les funcions que ha de complir cada cos po-
licial en les actuacions conjuntes en matèria d’ordre 
públic.


e) Impulsar les reformes legals necessàries per tal que 
es difuminin els rostres dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra i de les policies locals en les informacions 
dels mitjans de comunicació quan la identificació de 
l’agent no tingui rellevància per a la informació.


f) Continuar impulsant l’aprovació, l’avaluació i re-
visió dels Plans Locals de Seguretat Viària aportant 
els recursos necessaris per tal que els Ajuntaments 
disposin d’aquests Plans, de les seves avaluacions i re-
visions. Fixar un pla de treball pel període 2014-2016 
on es fixin els objectius a assolir.


g) Promoure un increment de la col·laboració del Cos 
de Mossos d’Esquadra amb les policies locals, espe-
cialment per a afrontar la manca de civisme, i assolir 
amb els ajuntaments els acords necessaris, mitjançant 
la signatura dels convenis corresponents, per a denun-
ciar les infraccions de les ordenances municipals en 
aquest àmbit.


h) Incrementar fins el 95% el nombre de policies lo-
cals amb conveni de suport tecnològic RESCAT i 
fins el 80% el nombre de policies locals amb conveni 
SIPCAT.


i) Dur a terme les actuacions necessàries, i si s’escau, 
la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les policies locals, que permeti la homologació del 
curs de formació bàsica policial o formació equiva-
lent d’agents del Cos Nacional de Policia, de la Guàr-
dia Civil, Ertzaintza, la Policia Foral de Navarra i al-
tres policies locals amb el curs de formació bàsica per 
a policies que imparteix l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya en aquells casos d’aquells agents que 
han superat l’esmentat curs i han guanyat una oposi-
ció per incorporar-se a una policia local de Catalunya.


j) Dirigir-se al Govern d’Espanya sol·licitant la pre-
sentació d’un Projecte de Llei de modificació de la 
Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en ma-
tèria de Seguretat Social, que reguli la jubilació an-
ticipada de les Policies Locals, en l’aplicació de les 
mesures següents: 


I. L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de ju-
bilació als membres dels Cossos de Policies Locals de 
l’Estat, en les mateixes condicions que es contempla 
en la Disposició Addicional quadragèsima cinquena 
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del Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
introduïda per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de 
mesures en matèria de Seguretat Social.


II. El reconeixement de la professió policial com 
professió de risc i, en conseqüència, la redacció d’un 
catàleg de malalties professionals amb l’objectiu de 
protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat 
de jubilació que no tenen en compte la sinistralitat 
en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions de treball així com la incidència en els 
processos d’incapacitat laboral que genera, i els re-
queriments exigits per al desenvolupament de la tasca 
policial.


En aquest sentit, el Govern impulsarà entre els ajun-
taments que assumeixin l’esforç d’avançar la cotitza-
ció que els correspon pel seus agents, esforç que resta 
compensat en l’estalvi que aquesta mesura comporta.


k) Dirigir-se al Govern d’Espanya sol·licitant la pre-
sentació d’un Projecte de Llei de modificació de la 
Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matè-
ria de Seguretat Social, que reguli la jubilació antici-
pada del Cos dels Mossos d’Esquadra, en l’aplicació 
de les mesures següents: 


I. L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de 
jubilació als membres dels Cos de Mossos d’Esqua-
dra, en les mateixes condicions que es contempla en 
la Disposició Addicional quadragèsima cinquena del 
Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
introduï da per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de 
mesures en matèria de Seguretat Social.


II. El reconeixement de la professió policial com 
professió de risc i, en conseqüència, la redacció d’un 
catàleg de malalties professionals amb l’objectiu de 
protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat 
de jubilació que no tenen en compte la sinistralitat 
en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions de treball així com la incidència en els 
processos d’incapacitat laboral que genera, i els re-
queriments exigits per al desenvolupament de la tasca 
policial.


En aquest sentit, el Govern assumirà l’esforç d’avan-
çar la cotització que els correspon pel seus agents, 
esforç que resta compensat en l’estalvi que aquesta 
mesura comporta.


Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 75028, 75054, 75067 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 22.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75028)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, 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 so-
bre la coordinació del Departament d’Interior amb les 
policies locals (tram. 302-00190/10).


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


D’un nou paràgraf a l’apartat 1


«El Parlament reitera el seu suport al model català 
de seguretat basat en la definició dels cossos polici-
als que depenen de les institucions catalanes, Cos de 
Mossos d’Esquadra i Policies Locals, com a Policia de 
Catalunya.»


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


D’un nou paràgraf a la lletra a de l’apartat 3


«El Parlament considera que l’aprovació de la Llei del 
Sistema de Seguretat pública de Catalunya és urgent 
i imprescindible i, en conseqüència, insta el Govern 
a que aquest sigui el primer projecte de llei relacio-
nat amb la Seguretat que el Govern presenti al Par-
lament.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’una nova lletra l a l’apartat 3


«l) Potenciar el paper de la Subdirecció General de 
Coordinació de la Policia de Catalunya, pel que fa a 
les policies locals i estudiar la possibilitat d’incremen-
tar els seus recursos en els Pressupostos de 2015.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’una nova lletra m a l’apartat 3


«m) Realitzar un estudi sobre la situació dels de-
nominats vigilants(o guàrdies, algutzirs o similars) 
i auxiliars municipals per tal de definir les funcions 
de col·laboració i suport als cossos policials que han 
d’exercir, dins el model de seguretat de Catalunya.»


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’una nova lletra n a l’apartat 3


«n) Elaborar un estudi, d’acord amb els ajuntaments, 
sobre les necessitats detectades a les policies locals 
que precisarien d’una normativa general de Catalu-
nya (uniformitat, expedients disciplinaris, armament, 
etc.) i que no caldria regular per llei.»


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’una nova lletra o a l’apartat 3


«o) Estudiar les possibles millores que el Servei 
d’emergències 112 pot aportar a les policies locals.»


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 4


«4. El Parlament reafirma la validesa de l’article 
164.2 de l’Estatut d’Autonomia de 2006 que estableix 
que correspon a la Generalitat la coordinació de les 
policies locals i que, en conseqüència li atorga la com-
petència exclusiva en aquest àmbit.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 75054)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació del 
Departament d’Interior amb les policies locals (tram. 
302-00190/10).


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


Del punt 3.a


«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) Presentar el projecte de llei del sistema de policia 
de Catalunya on s’estableixin els pilars de les políti-
ques de seguretat pública de Catalunya i els principis 
de coordinació entre el cos de Mossos d’Esquadra i les 
policies locals.»


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3.c


«c) Impulsar l’aprovació dels plans locals de segu-
retat, d’àmbit municipal, garantint la coordinació, la 
dinàmica comunitària i de democràcia participativa.»


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3.d


«d) Requerir al Departament d’Interior a fi que doni 
compliment a la Resolució 476/X del Parlament de 
Catalunya en la qual s’acorda que la gestió de la se-
guretat i de l’odre públic comença abans de la planifi-
cació dels dispositius policials per a la intervenció en 
esdeveniments de masses i que és essencial la comu-
nicació fluida i l’actuació coordinada de les diverses 
administracions i entitats públiques i privades impli-
cades.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3.e


«e) Garantir la seguretat i la protecció de dades perso-
nals en les tasques dels agents de policia de Catalunya.»


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


«Garantir el compliment de la llei de protecció dels 
animals pel que fa a la situació dels cavalls i gossos 
d’assistència policial que ajuden a les tasques de Mos-
sos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya.»


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


«Fomentar la formació especialitzada dels cossos de 
policies locals de Catalunya en el marc de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya pel que fa a les 
tasques de prevenció, detecció precoç i atenció a les 
dones víctimes de violència masclista, en coordinació 
amb els Mossos d’Esquadra i els Jutjats competents.»


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75067)


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 coordinació del De-
partament d’Interior amb les policies locals (tram. 
302-00190/10).


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


De refosa dels apartats a i b del punt 3


«a) Presentar un projecte de llei que permeti aprovar 
una nova Llei del Sistema de Policia de Catalunya res-


pectant l’autonomia de les policies locals i millorant 
els mecanismes de coordinació entre aquestes i la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, cercant 
així un ús eficient dels recursos.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat c del punt 3


«c) Impulsar l’aprovació dels plans locals de seguretat 
oferint als ajuntaments el suport tècnic i assessora-
ment necessari. L’objectiu seria promoure, com a mí-
nim, l’aprovació de 15 nous plans locals de seguretat 
en el propers 12 mesos, condicionat a la voluntat dels 
ajuntaments interessats en aquest mateix sentit.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat d del punt 3


«d) Donar compliment als principis de col·laboració 
en matèria d’ordre públic per part de les policies lo-
cals i de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra d’acord amb les seves competències, tal i com 
especifiqui la junta local de seguretat.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat f del punt 3


«f) Continuar impulsant l’aprovació, l’avaluació i re-
visió dels Plans locals de Seguretat Viària d’acord 
amb un pla de treball pel període 2014-2016 on es fi-
xin els objectius a assolir.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat g del punt 3


«g) Incrementar la col·laboració del cos de Mossos 
d’Esquadra amb les policies locals, especialment per 
a garantir el civisme i la pacífica convivència»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat h del punt 3


«h) Fer les accions oportunes per tal d’incrementar el 
nombre de policies locals amb convenis de suport tec-
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nològic RESCAT així com amb conveni SIPCAT, bo i 
respectant la voluntat dels ajuntaments.»


7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió


De l’apartat i del punt 3


«i) Dur a terme les accions necessàries, i si s’escau, la 
modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
Policies Locals, que permeti l’homologació del curs de 
formació bàsica policial o formació equivalent d’agents 
del Cos Nacional de Policia, de la Guàrdia Civil, Ert-
zaintza, la Policia Foral de Navarra i altres policies lo-
cals amb el curs de formació bàsica per a policies que 
imparteix l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
en aquells casos d’aquells agents que han superat l’es-
mentat curs i han guanyat una oposició per incorpo-
rar-se a una policia local de Catalunya.» 


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat j del punt 3


«j) Impulsar des de el Govern de la Generalitat inicia-
tives tendents a aconseguir la jubilació anticipada dels 
membres del cos dels Mossos d’Esquadra sense cost 
addicional pel Govern de la Generalitat.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat k del punt 3


«k) Impulsar des del Govern de la Generalitat i 
d’acord amb les associacions municipalistes, iniciati-
ves tendents a aconseguir la jubilació anticipada de 
les Policies Locals sense cost addicional pels ajunta-
ments catalans.»


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 24 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció sanitària del sistema 
sanitari públic
Tram. 302-00192/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 73808 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.07.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i 
Bosch, diputada 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 l’atenció sanitària del sistema sanita-
ri públic (tram. 300-00198/10).


Exposició de motius


El 24 de desembre del 2002 es va aprovar el Decret 
354/2002 pel qual s’estableixen els terminis màxims 
d’accés a determinats procediments quirúrgics que cor-
ren a càrrec del Servei Català de la Salut, responent a la 
responsabilitat d’optimitzar l’equitat d’accés a l’atenció.


Dos anys abans s’havia creat el Registre de seguiment 
i gestió de pacients en llista d’espera per a procedi-
ments quirúrgics, amb la finalitat de gestionar-ne els 
fluxos, fer-ne el seguiment i poder garantir als ciuta-
dans i ciutadanes uns temps màxims d’espera. La 
data d’inclusió en aquest registre marca, doncs, l’inici 
del comptador de temps.


Posteriorment a l’aprovació d’aquest Decret hi ha ha-
gut diverses ordres per les quals s’afegia algun proce-
diment o es modificava la temporalitat d’un termini 
màxim, com per exemple, el cas de les pròtesi de ge-
noll. També s’han regulat els certificats del Registre 
de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera per 
procediments quirúrgics.


Hi ha moltíssims estudis i informes respecte les llistes 
d’espera, i alguns ens permeten saber com estem en 
comparació a altres països. En aquest sentit, és molt 
interessant veure les dades de l’informe «Waiting 
Time Policies in the Health Sector» (Font: OCDE) 
que posa de relleu que el paradigma que ens trobem 
al nostre país no és aïllat, i són diversos els països que 
tenen el mateix repte de fer un sistema més eficient en 
la gestió dels seus temps d’espera.


Ara bé, hi ha altres països que disposen d’unes xifres 
molt més eficients, de manera que cal treballar per 


importar aquests funcionaments per millorar allò que 
tenim actualment, sobretot per tal de poder fer front a 
períodes de restriccions com el que estem vivint.


Per tot això, creiem que cal fer una revisió de tots els 
temps màxims dels procediments quirúrgics, així 
com establir noves mesures que permetin reorganit-
zar les nostres estructures sanitàries, de manera que 
no es posi en risc totes les fites assolides en la qualitat 
del nostre sistema de salut.


Moció


1. El Parlament de Catalunya expressa la seva volun-
tat de reduir les llistes d’espera com a mesura per a 
millorar l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sa-
nitari a mig/llarg termini, perquè cal incrementar la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans i, a més a més, 
molts estudis demostren que això suposaria un estalvi 
en el cost d’atenció, tot alliberant recursos que podri-
en ser invertits en altres aspectes sanitaris.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, pel que fa a llistes d’espera 
en l’àmbit de la salut, a: 


2.1. Realitzar la revisió del Decret 354/2002 abans 
de que finalitzi l’any, de manera que estableixi els 
terminis màxims d’accés a procediments quirúrgics 
a càrrec del Servei Català de la Salut, tal com s’ha 
començat a treballar, tenint en compte: 


a. Una redefinició dels procediments a incloure en el 
Decret i els seus terminis, d’acord amb les societats 
científiques i amb el suport de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitària de Catalunya.


b. Una gestió transparent de les llistes d’espera amb 
la finalitat d’obtenir un tractament homogeni pel con-
junt del sistema que permeti l’anàlisi i avaluació dels 
seus resultats, necessitats i funcionament, garantint la 
transparència i la uniformitat de la informació facili-
tada als ciutadans i ciutadanes.


c. Una revisió del procés de derivació a altres hos-
pitals que tenen contracte amb el CatSalut, amb la 
informació necessària i amb temps suficient per tal 
que el ciutadà pugui decidir si està d’acord amb una 
derivació proposada per ofici. Aquesta informació de 
derivació haurà de constar també en el Registre de 
seguiment i gestió de pacients en llista d’espera.


d. Establir els criteris que regulen la suspensió del ter-
mini màxim del temps de garantia i la comunicació 
efectiva de la desaparició de les circumstàncies que 
motiven la suspensió del termini, garantint que el pa-
cient no ha de tornar a inscriure’s de nou al Registre 
de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera.


2.2. Encarregar a l’AQUAS (Agència de qualitat i ava-
luació sanitària) i les societats científiques la definició 
dels criteris d’inclusió de pacients en llista d’espera 
i l’establiment dels criteris de priorització clínics i 
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socials d’aquests pacients. Publicar i fer la instrucció 
necessària per la utilització homogènia d’aquests cri-
teris per tal de reduir la variabilitat entre centres del 
SISCAT i garantir l’equitat d’accés a tot el territori.


2.3. Treballar conjuntament amb els centres sanitaris 
per tal que adeqüin la informació a les noves defini-
cions i perquè duguin a terme una gestió de la llista 
d’espera de forma igual a tot el SISCAT.


2.4. Definir els paràmetres de la informació necessà-
ria que ha de rebre un pacient en referència a la inclu-
sió al Registre de seguiment i gestió de pacients en 
llista d’espera, així com sobre el temps i condicions 
d’accés a consultes a especialista i proves diagnòsti-
ques.


2.5. Treballar conjuntament amb l’atenció primària i 
hospitalària mesures per tal de reduir el temps entre 
la indicació de primària amb la primera visita a es-
pecialista. Establir un topall màxim d’espera tant en 
visites ordinàries com preferents. Pel que fa a les con-
siderades urgents l’avaluació hauria de considerar-se 
en un temps raonable per evitar visites innecessàries i 
el col·lapse als serveis d’urgències hospitalàries.


2.6. Fer un estudi acurat sobre la variabilitat en el 
temps d’accés a les proves diagnòstiques per part dels 
diferents centres del SISCAT i dur a terme les mesu-
res necessàries per tal de garantir l’equitat a l’accés 
a proves diagnòstiques independentment del centre o 
territori on es demanen.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, pel que fa a transparència en l’àmbit sa-
nitari, a: 


3.1. Publicar les llistes d’espera d’intervencions qui-
rúrgiques i proves diagnòstiques de cadascun dels 
centres del país a data 30 de juny de 2014, tot clas-
sificant la informació en base als següents períodes: 
0-3 mesos, 3-6 mesos, 6-9 mesos, 9-12 mesos, 12-15 
mesos, 15-18 mesos, 18-24 mesos, 2-3 anys, 3-4 anys, 
4-5 anys i més de 5 anys.


3.2. Iniciar les tasques necessàries que permetin, el 
més aviat possible, publicar els terminis de les pri-
meres visites a l’especialista, tal i com es farà amb els 
temps d’espera d’intervencions quirúrgiques i proves 
diagnòstiques.


3.3. Publicar a partir de l’1 de juliol de 2014 les ma-
teixes dades recollides al punt 3.1 de forma mensual 
i oberta.


3.4. Publicar l’activitat quirúrgica de cadascun dels 
hospitals del país, tot indicant cadascuna de les inter-
vencions d’acord amb el contracte programa establert 
amb el CatSalut.


3.5. Publicar tots els contractes programa del Servei 
Català de la Salut amb els centres del SISCAT, així 
com tots els convenis i contractes que aquest establei-


xi amb qualsevol proveïdor sanitari i els convenis o 
contractes entre els diferents operadors.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, pel que fa a atenció urgent i a l’accés a 
ingrés a planta, a: 


4.1. Garantir que els temps en que un pacient roman a 
urgències o observació sigui l’indispensable, tot asse-
gurant la qualitat i dignitat del servei en moments de 
més pressió assistencial, vetllant pel correcte drenat-
ge a plantes dels pacients a ingressar.


4.2. Acompanyar els centres hospitalaris en la revisió 
dels circuits assistencials, per tal que en la situació 
actual de dificultat econòmica puguin fer front de la 
millor manera possible a l’atenció urgent, així com al 
posterior ingrés dels pacients.


4.3. Presentar la planificació de gestió de recursos 
sanitaris del SISCAT durant els períodes d’estiu, on 
baixa l’activitat quirúrgica, així com el període de no-
vembre a març que correspon al Pla Integral d’Urgèn-
cies de Catalunya. Aquesta planificació haurà d’ex-
plicar tant l’atenció urgent com la disponibilitat de 
recursos per fer front a l’activitat mèdica i quirúrgica 
dels diferents períodes de l’any.


Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014


Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 74767, 74860, 75056, 75068 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 74767)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martí-
nez, diputada 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 l’atenció sanitària del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00192/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt 1


1. El Parlament de Catalunya expressa la seva volun-
tat de reduir les llistes d’espera com a mesura per a 
millorar l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sa-
nitari a mig/llarg termini, perquè cal incrementar la 
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qualitat de vida dels nostres ciutadans i, a més a més, 
molts estudis demostren que això suposaria un estalvi 
en el cost d’atenció, tot alliberant recursos que podri-
en ser invertits en altres aspectes sanitaris. i per tal de 
complir amb la obligació de garantir l’accés, la con-
tinuïtat i la qualitat en l’assistència sanitària pública 
als ciutadans de Catalunya.


2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 2.1


2.1. Realitzar la revisió del Decret 354/2002 abans 
de que finalitzi l’any, de manera que estableixi els 
terminis màxims d’accés a procediments quirúrgics 
a càrrec del Servei Català de la Salut, tal com s’ha 
començat a treballar, tenint en compte: 


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.1.a


2.1.a. Una revisió i redefinició dels procediments a in-
cloure en el Decret i els seus terminis, d’acord amb 
les societats científiques i amb el suport de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.1.b


2.1.b. Una gestió transparent de les llistes d’espera 
amb la finalitat d’obtenir un tractament homogeni pel 
conjunt del sistema que permeti l’anàlisi i avaluació 
dels seus resultats, necessitats i funcionament, garan-
tint la equitat, la transparència i la uniformitat de l’ac-
cés a la prestació sanitària requerida i la informació 
facilitada als ciutadans i ciutadanes.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.1.c


2.1.c. La derivació de pacients a altres centres, esti-
guin i no integrats en el SISCAT, serà excepcional i 
només es podrà proposar als ciutadans quan el pro-
cediment requerit no es pugui realitzar tècnicament en 
el centre inicial i sempre amb l’acceptació prèvia del 
pacient. Aquestes derivacions no es podran realitzar 
d’ofici mentre en el centre inicial es disposi de mitjans 


personals, tècnics o estructurals infrautilitzats. Una 
revisió del procés de derivació a altres hospitals que 
tenen contracte amb el CatSalut, amb la informació 
necessària i amb temps suficient per tal que el ciutadà 
pugui decidir si està d’acord amb una derivació propo-
sada per ofici. Aquesta informació de derivació haurà 
de constar també en el Registre de seguiment i gestió 
de pacients en llista d’espera i la proposta, sigui o no 
acceptada pel pacient, no suposarà en cap cas la sor-
tida del pacient de la llista ni la pèrdua del seu lloc 
ordinal en la mateixa.


6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.1.d


2.1.d. El termini de garantia no podrà ser suspès per 
part de l’Administració sota cap criteri ni circumstàn-
cia. Aquest termini només podrà ser suspès a sol·licitud 
del pacient i els motius es faran constar en el Registre 
de seguiment i gestió. Establir els criteris que regulen la 
suspensió del termini màxim del temps de garantia i la 
comunicació efectiva de la desaparició de les circums-
tàncies que motiven la suspensió del termini, garantint 
que quan el pacient sol·liciti que s’aixequi la suspensió, 
no haurà de tornar a inscriure’s de nou al Registre de 
seguiment i gestió de pacients en llista d’espera.


7 Esmena núm. 7
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.5


2.5. Treballar conjuntament amb l’atenció primària 
i hospitalària mesures efectives per tal de reduir el 
temps entre la indicació de primària amb la primera 
visita a especialista. Establir un topall màxim d’espe-
ra tant en visites ordinàries com preferents, i adequar 
les agendes, el temps de treball d’acord a aquestes 
previsions. Cal establir condicions de treball i agen-
des que permetin als especialistes atendre les visites 
considerades urgents en un termini inferior a 48 hores, 
Pel que fa a les considerades urgents l’avaluació hauria 
de considerar-se en un temps raonable per evitar visi-
tes innecessàries i el col·lapse als serveis d’urgències 
hospitalàries.


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.6


2.6. Fer un estudi acurat sobre la variabilitat en el 
temps d’accés a les proves diagnòstiques per part dels 
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diferents centres del SISCAT i dur a terme les mesu-
res necessàries per tal de garantir l’equitat a l’accés 
a proves diagnòstiques independentment del centre 
o territori on es demanen, establir un topall màxim 
d’espera per les proves diagnòstiques considerades 
preferents, adequar les agendes mèdiques i la dispo-
nibilitat dels equips tecnològics a aquestes previsions i 
dotar als centres de personal suficient per rendibilitzar 
els recursos i equips tecnològics al 100% de la seva 
capacitat.


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3.1


3.1. Publicar les llistes d’espera d’intervencions qui-
rúrgiques i proves diagnòstiques de cadascun dels 
centres del país a data 30 de juny de 2014, tot clas-
sificant la informació en base als següents períodes: 
0-3 mesos, 3-6 mesos, 6-9 mesos, 9-12 mesos, 12-15 
mesos, 15-18 mesos, 18-24 mesos, 2-3 anys, 3-4 anys, 
4-5 anys i més de 5 anys, fent constar el moment assis-
tencial, i els criteri per escollir-lo, en que s’ha inscrit 
al pacient en la llista d’espera.


10 Esmena núm. 10
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3.2


3.2. Publicar a partir de l’1 de juliol de 2014 Iniciar 
les tasques necessàries que permetin, el més aviat pos-
sible, publicar els terminis de les primeres visites a 
l’especialista, tal i com es farà amb els temps d’espera 
d’intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques.


11 Esmena núm. 11


D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3.3


3.3. Publicar a partir de l’1 de juliol de 2014 les ma-
teixes dades recollides al punt 3.1 i 3.2 de forma men-
sual i oberta.


12 Esmena núm. 12
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4.1


4.1. Garantir que els temps en que un pacient roman 
a urgències o observació sigui l’indispensable, segons 
criteri del metge o metges que l’han assistit a urgèn-


cies, tot assegurant la qualitat i dignitat del servei en 
moments de més pressió assistencial, i garantint en tot 
moment el vetllant pel correcte drenatge a plantes dels 
pacients a ingressar.


13 Esmena núm. 13
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4.2


4.2. Acompanyar els centres hospitalaris en la revisió 
dels circuits assistencials, per tal que malgrat en la si-
tuació actual de dificultat econòmica puguin fer front, 
amb total garantia de seguretat i qualitat assistencial, 
de la millor manera possible a l’atenció urgent, així 
com al posterior ingrés dels pacients.


14 Esmena núm. 14
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4.3


4.3. Presentar la planificació de gestió de recursos sa-
nitaris del SISCAT durant els períodes d’estiu, on els 
responsables dels centres s’han vist obligats a planifi-
car una disminució de l’activitat quirúrgica, on baixa 
l’activitat quirúrgica, així com el període de novembre 
a març que correspon al Pla Integral d’Urgències de 
Catalunya. Aquesta planificació haurà d’explicar tant 
l’atenció urgent com la disponibilitat de recursos per 
fer front a l’activitat mèdica i quirúrgica dels diferents 
períodes de l’any.


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 74860)


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 Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aten-
ció sanitària del sistema sanitari públic (tram. 302-
00192/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Del punt 2.1. Nova redacció.


«2.1. Aprovar de manera immediata, en compliment 
del mandat parlamentari que estableix la Moció 83/
IX, del Parlament de Catalunya, sobre l’accessibilitat 
del sistema sanitari, un Decret d’accessibilitat al siste-
ma de salut que contempli un pla de xoc que permeti 
assegurar els temps màxims garantits, i que contempli 
íntegrament les mesures recollides a dita Moció, així 
com tenint en compte:»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Del punt 2.3


«2.3. Treballar conjuntament amb els centres sanita-
ris per tal que adeqüin la informació a les noves defi-
nicions i perquè duguin a terme una gestió de la llista 
d’espera homogènia a tot el SISCAT.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


Del punt 2.5


«2.5. Garantir el continuum assitencial i adaptar els 
protocols d’atenció per a l’establiment d’un procedi-
ment ordinari de tres mesos i d’un procediment pre-
ferent de 15 dies per a l’accés a serveis especialitzats, 
tal com estableix la Moció 83/IX del Parlament de 
Catalunya.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista


Del punt 3.1


«3.1. Publicar les llistes i temps d’espera de cadas-
cun dels 65 els procediments quirúrgics monitorats 
i de totes les proves diagnòstiques de cadascun dels 
centres del país semestralment, garantint la publica-
ció no més tard de 15 dies després del tancament de 
cada semestre, i facilitant dos tipus d’informació: la 
llista i el temps d’espera mig de cadascun dels procedi-
ments i per cadascun dels centres, i també i de manera 
complementària, en base a períodes (0-3 mesos, 3-6 
mesos, 6-9 mesos, 9-12 mesos, 12-15 mesos, 15-18 
mesos, 18-24 mesos, 2-3 anys, 3-4 anys, 4-5 anys i 
més de 5 anys).»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista


Del punt 3.2


«3.2. Posar en marxa abans que acabi el 2014 l’apli-
catiu per tal de publicar els temps d’espera de les pri-
meres visites a especialista per a totes les especialitats 
i per cadascun dels centres del SISCAT, tal i com es 
farà amb els temps d’espera d’intervencions quirúrgi-
ques i proves diagnòstiques.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista


Al final del punt 3.5


«, així com els imports de contractació anual de cada 
entitat proveïdora i desglossat per regions sanitàries, 
i indicant els imports per centre i línia assistencial.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista


Del punt 4.1


«4.1. Garantir que el temps màxim en que un pacient 
roman a urgències o observació sigui de 24 hores, tal 
com preveu la Moció 83/IX del Parlament de Cata-
lunya, tot assegurant la qualitat i dignitat del servei 
en moments de més pressió assistencial, vetllant pel 
correcte drenatge a plantes dels pacients a ingressar.»


Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75056)


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 Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aten-
ció sanitària del sistema sanitari públic (tram. 302-
00192/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2.1, d’una nova lletra e


«e) Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis 
dels hospitals de titularitat pública que no estiguin al 
100% de la seva capacitat i que tinguin plantes o qui-
ròfans tancats, cap a la sanitat privada amb ànim de 
lucre.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De tot l’apartat 2.4


«2.4 Proporcionar als pacients la data aproximada 
d’intervenció o numero d’ordre dins llista d’espera, 
tant d’intervenció quirúrgica, com d’accés a proves 
diagnòstiques o a consultes d’especialista, com a ex-
pressió de transparència, atenent a les recomanacions 
fetes pel Síndic de Greuges.»


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2.5, es suprimeixen i addicionen uns inci-
sos, que resta redactat de la manera següent: 


«2.5 Treballar conjuntament amb l’atenció primària i 
hospitalària mesures per tal de reduir el temps entre 
la indicació de primària amb la primera visita a espe-
cialista. Establir un topall màxim d’espera de 3 mesos 
per a tant en visites ordinàries i de 15 dies per a visites 
com preferents. Pel que fa a les considerades urgents 
l’avaluació hauria de considerar-se en un temps rao-
nable per evitar visites innecessàries i el col·lapse als 
serveis d’urgències hospitalàries.»


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


D’un nou apartat 2.7


«2.7 Fixar dins d’aquest any 2014 garanties de temps 
màxim de diagnòstic preferent de 15 dies i ordinari de 
3 mesos, com ja es va aprovar a la Moció 4/X.»


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 3.2, es suprimeix i s’addiciona un incís, 
que resta redactat de la manera següent: 


«3.2 Iniciar les tasques necessàries que permetin, el 
més aviat possible dins d’aquest any, publicar els ter-
minis de les primeres visites a l’especialista, tal i com 
es farà amb els temps d’espera d’intervencions quirúr-
giques i proves diagnostiques.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 3.5, d’un incís al principi del paràgraf


«3.5 Publicar, abans de 3 mesos, tots els contractes 
programa del Servei Català de la Salut amb els cen-
tres del SlSCAT, així com tots els convenis i contrac-
tes que aquest estableixi amb qualsevol proveïdor sa-
nitari i els convenis o contractes entre els diferents 
operadors.»


7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 4.2, es suprimeix i s’addiciona un incís, 
que resta redactat de la manera següent: 


«4.2 Acompanyar els centres hospitalaris en la revi-
sió dels circuits assistencials, per tal que en la situació 
actual de dificultat econòmica i dotar-los dels recursos 
suficients per tal que puguin fer front de la millor ma-
nera possible a l’atenció urgent, així com al posterior 
ingrés dels pacients.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 4.3, d’un incís al final del paràgraf


«4.3 Presentar la planificació de gestió de recursos 
sanitaris del SISCAT durant els períodes d’estiu, on 
baixa l’activitat quirúrgica, així com el període de 
novembre a març que correspon al Pla Integral d’Ur-
gències de Catalunya. Aquesta planificació haurà 
d’explicar tant l’atenció urgent com la disponibilitat 
de recursos per fer front a l’activitat mèdica i qui-
rúrgica dels diferents períodes de l’any, així com la 
garantia de reversibilitat, un cop finalitzat setembre, 
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de la reducció de recursos sanitaris fets durant l’estiu. 
Quant a la planificació per a aquest estiu, presentar-la 
als grups parlamentaris del Parlament abans de l’1 
d’agost.»


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 75068)


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 l’atenció sanitària del 
sistema sanitari públic (tram. 302-00192/10).


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


Del punt 3.3.


«3.3. Estudiar la conveniència de publicar les matei-
xes dades recollides al punt 3.1. de forma mensual i 
oberta.» 


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.4.


«3.4. Publicar l’activitat quirúrgica de cadascun dels 
hospitals del país, tot indicant cadascuna de les inter-
vencions d’acord amb el contracte programa establert 
amb el CatSalut.»


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 25 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels hospitals
Tram. 302-00193/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 73829 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.07.2014


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 la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels hospi-
tals (tram. 300-00197/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del 
conseller Boi Ruiz per la seva gestió al capdavant del 
Departament de Salut que ha provocat una reducció 
de la qualitat assistencial, la degradació dels serveis 
sanitaris de titularitat pública, l’augment dels temps 
d’espera i ha precaritzat les condicions de treball dels 
i les professionals. La seva gestió ha generat rebel·lió 
entre els usuaris i crítiques unànimes dels professio-
nals i experts del sector.


El Parlament de Catalunya reclama al Govern


2. Garantia que la disponibilitat pressupostària per 
als hospitals de titularitat pública per 2014 no serà in-
ferior al del tancament del 2013


a. Garantia que el 100% del pressupost de 2014 
d’aquests centres es destini a prestació de serveis sa-
nitaris, i no a eixugar dèficit del 2013


b. Compromís de recuperar en les partides pressupos-
tàries destinades a Salut, en un màxim de 3 anys, els 
1.600 milions d’euros retallats en despesa sanitària de 
2010 a 2014.


3. Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis 
dels hospitals de titularitat pública que no estiguin al 
100% de la seva capacitat i que tinguin plantes o qui-
ròfans tancats, cap a la sanitat privada amb ànim de 
lucre. 


4. Implementar aquest mateix estiu i presentar per 
part del Director del Servei Català de la Salut en 5 
dies als Grups Parlamentaris, 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, 
ha 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.


c) La planificació davant incidències imprevistes i la 
prevenció i atenció davant l’onada de calor revisant 
i adaptant el POCS a la població, les necessitats i 
l’oferta i demanda de serveis sanitaris actuals.


d) La garantia que s’obriran llits tancats si es col-
lapsen les urgències.


5. No fer noves retallades en personal sanitari (ni en 
condicions laborals, ni en jornades ni en contracta-
cions) a cap hospital de la Xarxa pública catalana du-
rant el 2014 ni el 2015.


a) Retirar i revertir les retallades de jornada i sou fe-
tes al personal suplent i eventual dels hospitals pú-
blics aquests darrers mesos


b) No seguir amortitzant les places dels treballadors i 
treballadores que es jubilen


6. Fer un estudi acurat de les conseqüències socials, as-
sistencials i laborals de les retallades fetes des de 2011 
centre per centre, conjuntament amb els i les caps de 
servei de cada centre, els representants dels treballa-
dors i treballadores i les plataformes d’usuaris.


7. Ampliar el llistat de les 14 operacions quirúrgiques 
que tenen un temps màxim d’espera garantit afe-
gint-hi, almenys, totes aquelles que siguin de causa 
iatrogènica, generin dolor, patiment o incapacitat, o 
que la seva resolució a llarg termini empitjori l’evolu-
ció natural de la patologia.


a) Proporcionar als pacients la data aproximada d’in-
tervenció o numero d’ordre dins llista d’espera, com a 
expressió de transparència, tal i com proposa l’infor-
me del Síndic de Greuges.


b) Establir criteris clars i objectius de priorització per 
gravetat i el procés de seguiment i inspecció de com-
pliments dels mateixos.


c) Fixar dins d’aquest any 2014 garanties de temps 
màxim de diagnòstic preferent de 15 dies i ordinari de 
3 mesos, com ja es va aprovar a la Moció 4/X. 


d) Definir i aplicar un temps màxim d’espera garantit 
per a ser atès en les urgències d’un hospital, així com 
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un temps màxim d’espera en un box d’urgències per a 
ser ingressat a planta.


8. Incrementar la inspecció del Servei d’Inspecció 
d’Assistència Sanitària del Departament sobre els 
centres sanitaris on hi ha hagut denúncies (formals 
o informals) de casos de doble llista d’espera, per 
vetllar que no es realitza cobrament per activitats co-
bertes pel sistema, ni s’estableixen practiques il·legals 
com les dobles llistes d’espera quirúrgiques.


a) Aplicar multes exemplars als centres on es detectin 
aquest tipus de practiques que vulneren els drets de 
les persones usuàries del sistema sanitari de cobertu-
ra pública.


Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 74648, 74859, 75061, 75064 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 74648)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martí-
nez, diputada 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 la situació dels hospitals (tram. 302-00193/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1


1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del 
conseller Boi Ruiz per la seva gestió al capdavant del 
Departament de Salut que ha provocat una reducció 
de la qualitat i seguretat assistencials, la degradació 
dels serveis sanitaris de titularitat pública, l’augment 
dels temps d’espera i ha precaritzat les condicions de 
treball dels i les professionals, propiciant la seva fugi-
da del sector i posant en risc la necessària continuïtat 
i renovació generacional. La seva gestió ha generat 
rebel·lió entre els usuaris i crítiques unànimes dels 
professionals i experts del sector.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2


El Parlament de Catalunya reclama al Govern


2. Garantia que la disponibilitat pressupostària per 
als hospitals de titularitat pública i del sector públic 
concertat per 2014 no serà inferior al del tancament 
del 2013.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3


3. Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis 
dels hospitals de titularitat pública que no estiguin al 
100% de la seva capacitat i que tinguin plantes i qui-
ròfans tancats, equips de diagnòstic per la imatge in-
frautilitzats, o altres mitjans assistencials disponibles, 
cap a la sanitat privada amb ànim de lucre, estigui o 
no aquesta integrada en el SISCAT.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4.d


4. d) La garantia que s’obriran llits tancats si es col-
lapsen les urgències, amb personal qualificat suficient 
i amb totes les mesures de seguretat requerides per la 
pròpia activitat sanitària.


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 5


5. No fer noves retallades en personal sanitari (ni en 
condicions salarials ni laborals, ni en jornades, ni en 
nombre ni en condicions de contractacions) a cap hos-
pital de la Xarxa pública catalana durant el 2014 ni 
el 2015.


b) No seguir amortitzant les places dels treballadors i 
treballadores que es jubilen, i retirar les mesures obli-
gatòries sobre limitació de reposició que s’han donat 
als centres.
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6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 6


6. Fer un estudi acurat de les conseqüències socials, 
assistencials i laborals de les retallades fetes des de 
2011 2010 centre per centre, conjuntament amb els i 
les caps de servei, o els responsables assistencials, de 
cada centre, els representants dels treballadors i tre-
balladores i les plataformes d’usuaris.


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 7.a


7. a) Proporcionar als pacients la data aproximada 
d’intervenció o numero d’ordre dins llista d’espera, 
tant pels procediments quirúrgics com pels diagnòs-
tics, com a expressió de transparència, tal i com pro-
posa l’informe del Síndic de Greuges.


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP de Ciutadans


De dos apartats al punt 7


7. e) Garantir que tot pacient intervingut no haurà 
de prorrogar la seva estada al quiròfan per motiu de 
manca de llits disponibles en la unitat de cures posto-
peratòries o en la unitat d’hospitalització que corres-
pongui, i que cap pacient haurà de perllongar tampoc 
la seva estada a la unitat de cures postoperatòries per 
motiu de manca de llits d’hospitalització.


7. f) Garantir la prestació assistencial als pacients en 
el centre més proper al seu domicili però, alhora, res-
pectar el dret d’opció d’aquells pacients que, per les 
raons que sigui, prefereixen ser atesos en altres cen-
tres del sector públic.


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP de Ciutadans


De dos apartats al punt 8 


8. b) Impedir que s’utilitzin recursos públics, o finan-
çats amb diners públics, per desenvolupar activitats 
privades, quan aquestes recursos estan sent infrauti-
litzats o quan el seu ús comporta retardar o posposar 
l’assistència de pacients del sistema sanitari de cober-
tura pública.


8.c) Impedir que els professionals que presten serveis 
retribuïts en els centres públics i concertats del sec-


tor públic puguin desenvolupar, en el mateix temps de 
prestació de serveis, activitats privades en el mateix o 
en un altre centre, ja siguin retribuïdes nominalment 
o mitjançant societats de les que formin part o hi par-
ticipin.


10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


9. Garantir la continuïtat de l’ICS com a entitat ínte-
grament pública, subjecte al control i gestió adminis-
tratives, dotant-lo del Pressupost suficient i necessari 
per garantir i mantenir l’activitat assistencial a la que 
està legalment obligat com servei públic de Salut.


11 Esmena núm. 11


D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


10. Constituir, en un termini màxim de dos mesos, una 
Comissió parlamentària específica per valorar i deba-
tre els diversos projectes de col·laboració, concertació 
i concentració de serveis assistencials que el govern 
ha posat en marxa i en els que es vol integrar a l’ICS 
junt amb altres empreses de titularitat pública i pri-
vada. Aquesta Comissió ha de vetllar per la obligada 
participació parlamentària. per garantir la transpa-
rència del procés, per la seva adequació a la legalitat, 
i per garantir la qualitat i continuïtat del sistema pú-
blic de salut dels ciutadans de Catalunya.


Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014


Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 74859)


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 Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció dels hospitals (tram. 302-00193/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Al final del punt 2.b


«, així com la despesa per càpita.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Del punt 5.b. Nova redacció.


«b) Garantir que les jubilacions de professionals sa-
nitaris no influeixen en la disponibilitat del personal 
sanitari necessari per al garantiment de l’activitat as-
sistencial.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


Del punt 7. Nova redacció.


«Aprovar un decret d’accessibilitat al sistema de salut 
d’acord amb la moció 83/IX, del Parlament de Cata-
lunya, i ampliar el llistat de les 14 operacions quirúr-
giques que tenen un temps màxim d’espera garantit 
afegint-hi, almenys, tots els procediments quirúrgics 
monitorats i totes aquelles que siguin causa iatrogèni-
ca, generin dolor, patiment o incapacitat, o que la seva 
resolució a llarg termini empitjori l’evolució natural 
de la patologia»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Al final del punt 7.c


«, i la Moció 83/IX, del Parlament de Catalunya.»


5 Esmena núm. 5
D’adició
GP Socialista


Al final del punt 7.d


«, que no superi les 24 hores d’estada a les urgències 
hospitalàries, d’acord amb el que estableix la Moció 
83/IX del Parlament de Catalunya»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista


Al principi del punt 8


«8. Homogeneïtzar els protocols per la determinació 
de les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT i 
unificar els codis ètics i protocols sobre l’activitat pri-
vada en aquells que en realitzin, amb la finalitat d’evi-
tar dobles llistes d’espera, duplicitats i/o operacions 
fraudulentes en la gestió de les llistes d’espera, i [...]»


Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 75061)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i 
Bosch, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació dels hospi-
tals (tram. 302-00193/10).


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


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


2. Garantir la disponibilitat pressupostària per als 
hospitals de titularitat pública aprovada al pressupost 
de la Generalitat de Catalunya pel 2014   


a. Garantir que la prestació de serveis sanitaris per 
part dels hospitals de titularitat pública durant l’any 
2014 comptarà amb les mateixes disponibilitats pres-
supostaries que el 2013.


b. Continuar amb el compromís del Govern per re-
clamar a l’Estat els deutes pendents amb Catalunya. 
Així com persistir per part del Departament de Salut 
en la reclamació de l’abonament de l’atenció sanitària 
a ciutadans d’altres comunitats autònomes o de l’es-
tranger que actualment es gestionen des del Fons de 
Cohesió i el Fons de Garantia Sanitària. A més a més, 
adquirir el compromís que dels nous ingressos que tin-
gui la Generalitat, se’n destinarà a polítiques socials, 
incloses les del Departament de Salut, com a mínim la 
mateixa proporció que tenen actualment en el Pressu-
post 2014.
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. Revisar els fluxos de pacients i serveis entre hospi-
tals que tenen contracte amb el CatSalut, per tal de 
garantir l’equitat d’accés i l’atenció a les persones al 
seu centre de referència segons la complexitat. Qual-
sevol derivació haurà d’anar acompanyada de tota 
la informació dels motius que justifiquen dur a terme 
l’atenció en un altre centre diferent.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


4. Presentar la planificació de gestió de recursos sani-
taris del SISCAT durant els períodes d’estiu –on baixa 
l’activitat quirúrgica–, així com el període de novem-
bre a març –que correspon al Pla Integral d’Urgències 
de Catalunya. Aquesta planificació haurà d’explicar 
tant l’atenció urgent, com la disponibilitat de recursos 
per fer front a l’activitat mèdica i quirúrgica dels dife-
rents períodes de l’any, garantint que hi ha els recur-
sos necessaris per efectuar els ingressos, procedents 
d’urgències, en les àrees d’hospitalització; de manera 
que s’obriran llits que estiguin tancats durant les va-
cances si la saturació d’urgències així ho requereix.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


5. Assegurar que tots els centres compleixen amb el 
compromís de mantenir les condicions laborals pacta-
des i amb l’activitat a càrrec del CatSalut de la xarxa 
pública al nostre país.


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


6. Posar a disposició de la ciutadania i dels experts 
totes les dades i indicadors de l’Observatori dels efec-
tes de la crisi en salut de l’AQUAS, per l’estudi de les 
conseqüències socials, assistencials i laborals de les 
restriccions pressupostàries en l’àmbit de la salut.


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


8. Enfortir les actuacions del Servei d’Inspecció d’As-
sistència Sanitària del Departament de Salut en rela-
ció a les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT 


per tal d’evitar riscos de dobles llistes i així garantir 
l’equitat d’accés als torns d’intervenció quirúrgica.


Palau del Parlament, 18 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 de Con-
vergència i Unió (reg. 75064)


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 situació dels hospitals 
(tram. 302-00193/10).


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


Del punt 2


«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


2. Garantir la disponibilitat pressupostària pels hospi-
tals de titularitat pública aprovada al pressupost de la 
Generalitat de Catalunya pel 2014.


a. Garantir que la prestació de serveis sanitaris per 
part dels hospitals de titularitat pública durant l’any 
2014 comptarà amb les mateixes disponibilitats pres-
supostaries que el 2013.


b. Continuar amb el compromís del Govern per re-
clamar a l’Estat els deutes pendents amb Catalunya. 
Així com persistir per part del Departament de Salut 
en la reclamació de l’abonament de l’atenció sanitària 
a ciutadans d’altres comunitats autònomes o de l’es-
tranger que actualment es gestionen des del Fons de 
Cohesió i el Fons de Garantia Sanitària. A més a més, 
adquirir el compromís que dels nous ingressos que tin-
gui la Generalitat, se’n destinarà a polítiques socials, 
incloses les del Departament de Salut, com a mínim la 
mateixa proporció que tenen actualment en el Pressu-
post 2014.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Garantir que qualsevol derivació de recursos, pa-
cients i serveis dels hospitals de titularitat pública no 
es farà cap a centres que no formin part del SISCAT.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Presentar la planificació dels recursos sanitaris 
del SISCAT durant els períodes d’estiu així com el 
període que correspon al Pla Integral d’Urgències de 
Catalunya explicant tant l’atenció urgent com la dis-
ponibilitat de recursos per fer front a l’activitat mèdica 
i quirúrgica dels diferents períodes de l’any.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Instar a les institucions sanitàries per tal que els 
ajustos durant el 2014 i el 2015 no afectin les condici-
ons laborals dels professionals sanitaris preservant els 
pactes o acords laborals vigents.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. En el marc de l’Observatori sobre els efectes de la 
crisi en la salut de la població, elaborar un estudi so-
bre els principals indicadors de salut analitzant l’evo-
lució des de l’inici de la crisi i posant especial èmfasi 
en la població en situació de vulnerabilitat.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Elaborar un nou decret pel qual s’estableixin els 
terminis màxims d’accés a determinats procediments 
quirúrgics i proves diagnòstiques a càrrec del Servei 
Català de la Salut i publicar-lo durant l’any 2015.


a. Implantar els mecanismes per facilitar la informa-
ció a l’usuari de les dades de llistes d’espera per tal 
que, un cop indicada l’intervenció: 


– pugui demanar informació sobre la data prevista 
d’intervenció, 


– sigui informat de qualsevol canvi que es pugui pro-
duir en la data prevista de la intervenció 


– si s’exhaureix el temps màxim de garantia, el CatSa-
lut li comuniqui les gestions per a ser intervingut.


b. Continuar treballant en la definició dels criteris 
d’inclusió de pacients en llista d’espera i l’establiment 
dels criteris de priorització clínics i socials d’aquests 
pacients.»


7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Enfortir les actuacions de la inspecció del Servei 
d’Inspecció d’Assistència Sanitària del Departament 
sobre els centres sanitaris on hi ha hagut denúncies 
(formals o informals) de casos de doble llista d’espera, 
per vetllar que no es realitza cobrament per activi-
tats cobertes pel sistema, ni s’estableixen practiques 
il·legals com les dobles llistes d’espera quirúrgiques.


a) Aplicar multes exemplars als centres on es detectin 
aquest tipus de practiques que vulneren els drets de les 
persones usuàries del sistema sanitari de cobertura pú-
blica.»


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU





		Ordre del dia

		PUNT 9 | ELECCIÓ

		PUNT 10 | SUBSTANCIACIÓ

		PUNT 11 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 14 | DEBAT DE TOTALITAT

		PUNT 15 | DEBAT DE TOTALITAT

		PUNT 16 | DEBAT DE TOTALITAT

		PUNT 17 | DEBAT DE TOTALITAT

		PUNT 18 | DESIGNACIÓ

		PUNT 19 | DESIGNACIÓ

		PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 23 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 24 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 25 | DEBAT I VOTACIÓ





