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SESSIÓ NÚM. 41.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a tres quarts de nou 
del matí i catorze minuts. Presideix la presidenta del Par-
lament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, 
la qual és assistida per la secretària general, la lletrada 
Esther Andreu i Fornós i el lletrat Miquel Lluís Palomares 
Amat.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Ensenyament, de Territori i Sostenibilitat, 
de Benestar Social i Família i d’Empresa i Ocupació.

La presidenta

Reprenem la sessió amb el quinzè punt de l’ordre del 
dia, que és la interpel·lació al Govern sobre el model de 
turisme. 

Interpel·lació
al Govern sobre el model 
de turisme (tram. 300-00209/10)

Presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre 
senyora Laura Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Bon dia, honorable conseller, 
diputades i diputats. S’acaba l’estiu, conseller, moment 
àlgid gairebé de la fi de la temporada turística,  diríem, 
del zenit, no?, que és moment de xifres, moment de 
valoració... Ahir mateix, doncs, se celebrava el Dia 
Mundial del Turisme; per tant, ens semblava molt ade-
quat tractar-ho avui.

De nou, Catalunya al capdavant de visites rebudes, un 
6 per cent més que l’any anterior. Mirat per comuni-
tats i mirant l’Estat espanyol, sembla que vam captar 
el major percentatge de turisme estranger, gairebé el 
26 per cent del total espanyol, gairebé 12 milions de 
persones, segons les dades de Frontur. Això en els pri-
mers vuit mesos. L’agost també ha registrat, doncs, xi-
fres on se superen per primera vegada a Espanya els 9 
milions de turisme, i a Catalunya això van ser 2,4 mi-
lions, que gairebé és un 7 i mig per cent més. Catalu-
nya també és el lloc favorit per viatjar: capta el 41 per 
cent de les arribades.

És indubtable que el turisme –recordem-ho sempre, 
és un sector de sectors– és un dels principals motors 
econòmics de Catalunya, amb gairebé el 12 per cent 
del PIB, i que ocupa milers i milers de persones tre-
balladores en els seus diferents sectors. Podríem dir, 
conseller..., bé, no «podríem dir»: jo crec que som el 
país més turístic del món, compartit amb parts d’Itàlia 
i París, probablement.

Però què comporta aquesta situació? Si vivim les xi-
fres com a volum, podríem dir que és tot un èxit, no? 
I més en un context de crisi i destrucció generalitzada 

d’ocupació, hi ha qui valora molt positivament aquesta 
tendència al creixement. Però ens preguntem i li pre-
guntem: és sostenible per al país, i també per al ma-
teix sector, aquest model de creixement sense límit 
que vostès, nosaltres entenem que estan fomentant?

Conseller, miri: l’any 2010 ens trobàvem destinacions 
turístiques properes a la saturació, d’altres en procés 
de reconversió, com les tradicionals del litoral, i d’al-
tres d’emergents, com les relacionades amb el turis-
me rural i les activitats de contacte amb la natura; el 
2014 ens trobem amb plena saturació, en especial a 
la ciutat de Barcelona. Trobem també que el procés 
de reconversió del litoral no fa un gir; ans al contrari, 
ens col·loquen un Barcelona World, que és una gran 
incongruència, aquesta, d’un casino..., ja no parlo del 
que significa un casino, tot allò que aquí ja hem discu-
tit tant, però és una gran incongruència entre el discurs 
teò ric que sustenta el Pla integral de turisme i les pra-
xis i propostes reals del seu Govern.

Barcelona World és un projecte que no té res a veure, 
primer, ni amb Barcelona, i després, ni amb la marca 
Costa Daurada, que és allà on s’ubicarà, i que tren-
ca amb allò que s’ha estat fomentant des de fa tant de 
temps, com és la destinació familiar, i també de na-
tura. El pla integral no parla de totxo, però tot el que 
vostès proposen i desenvolupen torna a ser totxo, i 
sense tenir en compte planificació urbanística, com 
és en aquest cas també de Barcelona World, i vulne-
rant moltes vegades la planificació ja pactada. I una 
cosa molt important per a un turisme realment de qua-
litat: els impactes sobre l’aigua, sobre la brossa, sobre 
la mobilitat, i la convivència amb l’economia que ja 
existeix. És molt difícil que el turisme del litoral pu-
gui tenir prestigi i reconeixement quan, per exemple, 
es retalla tot allò que fa, doncs, que les aigües estiguin 
netes, els pelicans a la sorra que parlàvem l’altre dia; 
és bastant difícil.

Per tant, hi ha una actuació contrària al model català 
que estava establert i que diu el mateix pla i contrà-
ria a les recomanacions i criteris de la mateixa Orga-
nització Mundial del Turisme. Per a mostra, un botó: 
la ciutat de Barcelona. Aquest estiu veïns i veïnes de 
la Barceloneta s’han rebel·lat per manifestar el que 
també pensen la majoria de ciutadans i ciutadanes de 
la ciutat: que estan tips que a la ciutat de Barcelona, 
igual que a altres parts, però molt especialment a la 
ciutat de Barcelona, s’estigui imposant un model de 
turisme molt desregulat, molt, molt massiu i sotmès 
a interessos especulatius, com es posa... –i ha estat el 
gran també debat–, als apartaments d’ús turístic, amb 
resultats nefastos, per l’encariment de preus dels pi-
sos, l’expulsió d’habitants tradicionals i molèsties al 
veïnat. Miri, fa..., crec que era dijous passat, vint-i-un 
barris de Barcelona, amb associacions de veïns, mo-
viments ciutadans, ho van dir ben clarament, la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de Barcelona: estan ar-
ticulant una xarxa d’oposició, diríem, a aquest model 
i estan plantejant alternatives a aquest model. Volen 
una ciutat per viure-hi, conseller, i parteixen d’una rei-
vindicació: volen barris on, a més a més de compar-
tir-los amb persones viatgeres que vinguin aquí, s’hi 
pugui viure.
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Conseller, nosaltres qüestionem obertament el creixe-
ment sense límit del turisme i sobretot..., perquè del 
que jo parlava, de la mostra un botó, de Barcelona..., 
són les polítiques que l’afavoreixen. Aspirem a un tu-
risme sostenible socialment i mediambientalment, on 
el patrimoni i el medi natural siguin valoritzats i pro-
tegits i on la ciutadania tingui també opinió i partici-
pació en les decisions. No creiem, com considera l’al-
calde Trias –que ho va dir en unes declaracions a El 
Periódico l’altre dia–, que el turisme sigui un boom i 
hem d’aprendre a conviure-hi. No, el turisme, com al-
tres sectors, es gestiona i s’ordena. Vostè comparteix 
aquesta opinió?, comparteix aquesta opinió que la re-
gulació o control donaran fruit, o creu que com anem, 
doncs, no anem bé?

Exemples: el mateix Pla d’usos de Ciutat Vella, que 
amb l’acord de CiU i Partit Popular al consistori va 
permetre que s’instal·lessin hotels en edificis de valor 
patrimonial, i el mateix moviment veïnal i el nostre 
grup al municipi diuen que això és per pressions del 
lobby hoteler. I llavors el paquet de mesures legislati-
ves que vostès van facilitar per intensificar aquest ús 
del territori a través de la regulació. 

El que passa a la Barceloneta ho van fer vostès amb 
la llei òmnibus, amb el suport del Partit Popular: van 
facilitar i simplificar la manera de poder declarar un 
habitatge, doncs, perquè es pugui convertir en un ha-
bitatge turístic; vostès van fer que en comptes d’una 
llicència es pogués fer a través d’una comunicació prè-
via. Li demanem que ens expliqui si comparteix que 
això ha d’anar enrere; sé que ahir en el marc del Dia 
del Turisme vostè va parlar de pisos col·laboratius, pe-
rò, clar, els mateixos que li demanen que rectifiqui el 
decret, que vostè també s’hi va comprometre, li dema-
nen que hi hagi més places hoteleres. Nosaltres tam-
poc volem més places hoteleres a Barcelona, nosaltres 
no volem un hotel més al port de Barcelona. Creiem 
que n’hi ha suficients i que en tot cas, també, doncs, 
s’ha de reordenar. I entenem que sí que s’han de regu-
lar els pisos col·laboratius, perquè en part no paguen 
impostos i, en aquest sentit també, s’ha de legalitzar.

Aquesta planificació, conseller, ha de reconèixer tam-
bé a totes les persones afectades i les persones impli-
cades relacionades amb el turisme, i això no vol dir 
només els hotelers, ni les agències, ni els comerços 
de luxe. És una qüestió transversal i que afecta sobre 
el conjunt de serveis i d’empreses, i sobretot també la 
ciutat. Barcelona no pot seguir sobreexplotada a vo-
luntat d’uns quants. Cal retorn social, una redistribu-
ció més equitativa dels costos i dels beneficis de l’ac-
tivitat turística a la ciutat. I aquí ha de tenir un paper 
fonamental la taxa turística i les seves possibilitats de 
compensar aquests impactes negatius.

I de la taxa li vull parlar: el nostre grup demanava des 
de mitjans dels noranta una ecotaxa turística, i ens les 
vam sentir de tots colors –de tots colors. Encara en re-
cordo el rebuig frontal, i vostès hi han arribat arrosse-
gadíssims dels peus, i la indústria hotelera a través de 
vostès, que tampoc la volien. Tanmateix, abans-d’ahir 
a Girona, també en el Dia Mundial del turisme, els 
van dir, els representants hotelers, aquesta frase tex-
tual: «Si els recaptadors principals de la taxa turísti-

ca no podem decidir, no la volem i ens oposem que 
es continuï cobrant.» I li demanaven una Costa Brava 
amb glamur. Cregui’m, conseller, que el primer que ha 
de fer per tenir una Costa Brava amb glamur és pro-
hibir les prospeccions petrolieres, perquè, si no, no hi 
ha glamur.

Li deien això tot i que vostès destinaran 4 milions re-
captats de la taxa turística a ajudes als hotels; i aquesta 
és la nostra queixa. Vostè va dir, en aquest entorn ma-
teix, que la taxa tenia una gestió excel·lent, però nos-
altres entenem que s’està utilitzant prioritàriament no 
per transformar el model turístic, ni tan sols per equi-
librar el territori. Únicament veiem circuits de Mont-
meló, hotels, les fires..., res de sostenibilitat ambien-
tal, res de retorn de l’impacte als ajuntaments. Perquè, 
conseller, ho torno a repetir, els papers ho aguanten 
tot. Encara que el discurs sigui de posar en valor tot 
el territori i desestacionalitzar, al final sempre és el 
mateix: concentrats en uns espais molt concrets, d’uns 
lobbys molt concrets, i no per reduir impacte, sinó per 
fer créixer aquest model insostenible.

Conseller, estem incomplint una moció del Parlament 
en què una part de la taxa havia d’anar a preservació 
del medi natural, camins, senyalitzacions, parcs, etcè-
tera. La taxa ha de servir al conjunt del país, i al sector 
en general. I li proposem el que li hem proposat altres 
vegades: que part d’aquests fons vagin als recursos i 
espais naturals i rurals de Catalunya, a revaloritzar els 
elements patrimonials i de rellevància social, cultural, 
turística... El patrimoni i la cultura, el medi ambient, 
són cabdals tant per equilibrar el territori com per te-
nir un turisme digne de ser dit així. I cal remodelar 
també i rehabilitar zones de turisme rural i de l’agro-
turisme, que també és important.

Hi ha una altra qüestió, conseller, que a mi em sembla 
fonamental, i no n’hem parlat mai en cap reunió: els 
treballadors són allò més tangible del nostre turisme. 
L’estadística, que cada vegada és pitjor, ens demostra 
que la caiguda de l’ocupació fixa i total al sector va 
baixant; ja no hi ha tants treballadors fixos disconti-
nus, que era l’estàndard, i s’incrementa la precarietat; 
es multipliquen contractes a temps parcial; hem tin-
gut una batalla pel conveni, aquest estiu, tremenda, i 
en això també s’ha d’actuar. El principal actiu del tu-
risme és qui t’atén i qui et veu en primera instància, i 
això vol dir formació i vol dir persones ben pagades.

Ens hem assabentat que hi ha cadenes hoteleres que 
externalitzen serveis de neteja d’habitacions i deixen 
d’aplicar el conveni d’hostaleria. Hem sabut, per un 
reportatge al 3/24, que hi havia cambreres de pisos 
que cobraven un euro i mig per hora. Això no és nor-
mal. Aquí no hi ha ni turisme ni qualitat. Perquè és 
indigne de dir-se..., un país que el seu principal PIB és 
el turisme i que es parli de qualitat turística. Per tant, 
també li direm en aquesta moció que cal actuar, cal 
fer actuar la Inspecció de Treball i cal que la conse-
lleria tingui un paper actiu en la defensa, també, dels 
interessos de les persones treballadores.

Després continuaré, gràcies.
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La presidenta

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

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

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, senyora diputada, 
per aquesta interpel·lació i per aquesta exigència, ca-
nalitzada a través, òbviament, d’aquesta cambra, a la 
qual el Govern, doncs, ha de donar resposta, per des-
comptat.

Em deixa molt tranquil, senyora diputada: observo 
que no compartim gens el model turístic i observo que 
tenim visions no diré radicalment, però bastant con-
traposades. I quan dic que em deixa tranquil..., vostè 
ha posat l’exemple, precisament, allà on s’evidencien, 
doncs, no només la manera de fer política, de complir 
els compromisos, de donar comptes d’allò que es pro-
met als ciutadans i el que s’executa, i també de la ca-
pacitat d’articular consensos i de donar solucions a les 
necessitats del país.

La taxa turística: vostè ha dit que portaven molts i 
molts anys demanant l’ecotaxa turística i que no se’n 
van sortir. Haurien pogut començar durant vint-i-dos 
anys per l’Ajuntament de Barcelona, amb algun ti-
pus de taxa i d’ordenança fiscal municipal, oi? Vint-
i-dos anys. O, durant els set anys que van governar en 
aquest país, haurien pogut també pactar i negociar, no 
només amb els seus socis de govern, sinó també amb 
el sector, i impulsar el que després ha impulsat el Go-
vern de Catalunya d’una manera jo crec que tranquil-
la, consensuada, articulant diàleg territorial i sectori-
al, i avui és una realitat que ens permet fer algunes de 
les coses que observo que, segurament pels moments 
que vivim, o, en tot cas, potser no li han facilitat tota 
la informació –i en aquest sentit, si és responsabilitat 
meva, doncs, li asseguro que tindrà tota la informació 
necessària–..., que moltes de les coses que vostè ara 
estava reclamant ja les estem fent.

Perquè bona part de la taxa turística s’està destinant a 
temes relacionats amb la gestió del patrimoni, a donar 
suport en definitiva a projectes municipals; hem fet 
una subvenció i una convocatòria de més de 6 milions 
d’euros amb càrrec a la taxa turística per ajuntaments 
que precisament s’han presentat des del territori, més 
enllà del 30 per cent que es retorna, eh?, imagini’s.

O en tot cas, precisament, la línia d’ajuts que hem im-
pulsat amb l’Institut Català de Finances, d’articular 
una línia de 40 o 50 milions d’euros, una subvenció 
als interessos a càrrec de la taxa turística, precisament 
va en la línia de la reforma, de la renovació de la plan-
ta hotelera, de l’aposta per la qualitat, de repensar, en 
les nostres destinacions més madures, què és el que 
cal fer per apujar el llistó i evitar, doncs, que com a 
conseqüència d’una certa tendència o risc d’obsoles-
cència tinguem una oferta que no s’adiu amb la volun-
tat, explicitada a través del Pla estratègic de turisme, 
que aquest país té per fer una aposta i una oferta turís-
tica de qualitat, no?

Durant aquests dies s’han donat les circumstàncies 
que s’ha posat en evidència també en el país, en dife-
rents esdeveniments, aquesta triple vocació que en la 
nostra economia la tenim raonablement ben endreça-
da. I aconseguir equilibris entre aquesta triple voca-
ció, de la qual he parlat més d’una vegada en aquest 
Parlament –la indústria, Expoquímia, aquests dies; el 
turisme, el Dia internacional del Turisme; la logísti-
ca, que també està donant bons resultats, en definitiva, 
la projecció internacional, però també el desenvolupa-
ment econòmic del país, la setmana que ve amb una 
missió empresarial amb el port de Barcelona, també 
projectant, en definitiva, les oportunitats que repre-
senta aquest entorn tan estratègicament i geogràfica-
ment interessant que és el nostre país, amb les infra-
estructures que espero que acabem de completar–, jo 
crec que, sincerament, trobar equilibris en aquest sen-
tit no és fàcil i el país ho aconsegueix.

I cadascuna d’aquestes vocacions és evident que quan 
els models s’han d’anar adaptant i es desenvolupen i 
recuperen i generen riquesa, doncs, tenen punts de ten-
sió com els que han aparegut aquest estiu, que tenim 
l’obligació entre tots plegats d’atendre’ls, entendre’ls, 
accionar, reaccionar i, fins i tot, prevenir. Perquè és 
possible que per part, doncs, de..., bé, és possible que 
entre tots plegats, per no posar d’alguna manera el dit 
a la llaga a ningú, doncs, hi hagin coses que les hàgim 
de fer amb més insistència. Per exemple, regular i or-
denar l’oferta d’allotjaments turístics. I som els únics 
que ho estem fent a tot l’Estat espanyol i a bona part 
d’Europa. 

Les tensions en relació amb... –no tant, jo no he utilit-
zat vostè ha utilitzat aquesta expressió de «pisos col-
laboratius»–, en tot cas, de l’economia col·laborativa o 
el consum connectat. En parlàvem també ahir en una 
interpel·lació. Crec que hem de distingir aquesta pos-
sibilitat que ens ofereixen les xarxes, les noves plata-
formes, aquests nous models d’intercanvi d’allò que 
no té ànim de lucre d’allò que sí que genera negoci i 
en què s’instal·len operadors que, a partir d’aquest su-
pòsit de consum col·laboratiu, el que estan fent és ge-
nerar nous models de negoci, alterar l’ordenació que 
cal que tinguem molt ben pautada, perquè és evident 
que tot això obre un marc que, si no l’integrem, el re-
coneixem –posar portes al camp és impossible–, pe-
rò que, en definitiva, també intentem ordenar-lo, ens 
pot acabar generant encara més economia submergi-
da. I aquesta és la voluntat reconeguda per la mateixa 
Unió i Comissió Europea, de regular i que tothom, a 
través d’aquest consum col·laboratiu que generi nego-
ci, no pas que intercanviï entre persona i persona, sinó 
aquells, ho repeteixo, que en el món del taxi, el món 
del turisme, el món d’altres d’activitats econòmiques 
que generin negoci, els hem d’integrar, han de complir 
amb les seves obligacions fiscals i si, d’alguna manera, 
transaccionen béns, serveis que per altra part d’altres 
operadors i empreses estan regulats, ells ho hauran de 
complir, no?

Però, bé, no me’n vull anar. Crec que vostè ha situat 
la importància del món del turisme amb relació a la 
nostra economia. Prop d’un 12 per cent del nostre pro-
ducte interior brut està basat directament en el món 
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del turisme. Genera prop d’un 13 o un 14 per cent de 
l’ocupació dels llocs de treball de Catalunya, i el més 
important, perquè la nostra aposta no és una aposta 
de quantitat, és l’aposta de la qualitat, que crec que, 
mica en mica, anem aconseguint. Vostè ha fet refe-
rència a l’increment que hem tingut de turistes estran-
gers en aquest darrers vuit mesos, de moment, fins a 
finals d’agost. I és veritat que hem tingut, ho repetei-
xo, un creixement d’un 6 per cent, aproximadament, 
del nombre de turistes estrangers que ens han visitat, 
però, en canvi, ens han crescut més d’un 10 per cent 
els ingressos que aquests turistes estrangers ens han 
deixat durant aquests primers vuit mesos. Aquesta és 
l’aposta. I quan dic ingressos vull dir més producte, 
més pernoctació, més qualitat, més servei, i aquesta és 
la perspectiva i l’aposta que crec que hem de fer per-
què, en la mesura en què hi hagi més producte, més 
servei, més qualitat, és obvi també que estarem fent 
una aposta que rau en aquella preocupació que vostè 
ha expressat i que, en aquest sentit, hi coincidim per-
què està recollida fins i tot en les apostes estratègiques 
del Govern, el pla estratègic, que és un model de des-
envolupament turístic sostenible.

Crec que tot el que estem fent en aquest sentit, amb 
imperfeccions, val la pena que tinguem molt clar que 
va en la línia, precisament, del que vostè intentava di-
buixar com a horitzó, d’alguna manera, desitjat, no? 
I m’estranya que no observi, doncs, la bona concer-
tació que hi ha en aquests moments en el sector del 
turisme, segurament com mai. Fins i tot havent impul-
sat figures o instruments fiscals. Crec que és fonamen-
tal aquesta concertació, també des d’una perspectiva 
no només de públic-privat sinó de públic-públic. I la 
major coordinació que estem aconseguint amb els pa-
tronats turístics, amb les diputacions, amb els ajunta-
ments crec que va en la bona direcció. 

Estem impulsant nous productes i nous programes que 
van precisament en la línia de desconcentrar i de ree-
quilibrar els beneficis del turisme no només a la costa 
i a Barcelona. Els grans projectes de l’enoturisme o de 
l’oleoturisme que s’estan impulsant, que s’estan fonde-
jant, que s’estan desenvolupant cada vegada amb més 
projecció i cada vegada amb més interès van adreçats 
precisament en aquest sentit de desenvolupar, de di-
versificar l’oferta turística. No només responent a de-
mandes de nous segments que busquen aquest tipus 
de productes, sinó, sobretot, plantejant i obrint l’ofer-
ta, per tant, a destinacions menys desenvolupades tu-
rísticament. Hem regulat de manera nova, per coordi-
nar-ho millor, les oficines de turisme amb un decret 
que va sortir aquest any també. Hem impulsat, com 
li he dit abans, els plans de foment de turisme terri-
torial, que amb més de 6 milions i mig a càrrec de la 
taxa s’han distribuït en només disset projectes, perquè 
hem intentat també fer una política excessivament de 
perdigonada i concentrar-la en projectes que tinguin 
recorregut i que van, precisament, en aquest sentit de 
millorar l’experiència, la senyalització, el foment del 
nostre patrimoni, el foment de la nostra gestió dels nos-
tres espais naturals.

Ja li avanço –espero que no se’ns posin nerviosos– que 
l’any que ve volem començar a veure de quina mane-

ra, com fan molts altres països que tenen polítiques de 
protecció molt importants, som capaços també de po-
sar en valor els nostres espais naturals amb aquesta vi-
sió de model de turisme sostenible. Hi ha recorregut, 
i això també és reequilibri territorial, i això també és 
oportunitat per generar una oferta, ho repeteixo, basa-
da en la qualitat, basada en la protecció i que al ma-
teix temps ens generi més bones oportunitats.

Se m’acaba el temps i segurament no he pogut con-
testar tot el que vostè em deia, no? Ningú ens dema-
na rectificar el Decret d’allotjaments, no s’equivo-
qui. Ningú ens ha demanat que rectifiquem el Decret 
d’allotjaments. Som nosaltres que hem cregut que ens 
hem d’avançar i volem fer-ho. Ningú ens ho ha de-
manat. Va ser una proposta que hem llançat nosaltres 
precisament durant aquests dies en el sentit d’entendre 
que el consum col·laboratiu està aixecant nous models 
de negoci, nous operadors i, evidentment, està posant 
en solfa, doncs, que hi ha una oferta d’allotjaments tu-
rístics que hem de veure com regulem. Ja ho hem fet 
amb els habitatges d’ús turístic, els primers a tot Es-
panya, i som avui referència arreu d’Europa en aquest 
sentit. I segurament també ho seguirem sent en altres 
ofertes que ens aquests moments estan aflorant.

Dit això, acabo. Vostè ha fet una breu referència a 
Barcelona World, i l’ha encertada. Perquè Barcelo-
na World no és un model de negoci fiscal, Barcelona 
World no és un model de desenvolupament residencial 
o de totxo a l’habitatge Barcelona World és una aposta 
de model turístic, perquè volem anar a buscar un seg-
ment de mercat que avui observem que arreu del món 
demana també un determinat tipus de servei, d’oferta, 
de ressorts, que podem oferir, que no tenim a Catalu-
nya i que tenim les condicions en un entorn privile-
giat, a Tarragona, amb un bon port, amb un bon aero-
port, per generar, també, i complementar –no trencar 
res, sinó complementar– una oferta turística que en-
cara ens permeti en aquest sentit, doncs, generar més 
riquesa, més bon desenvolupament territorialitzat, en 
un lloc també fràgil.

La vicepresidenta primera

Conseller...

El conseller d’Empresa i Ocupació

Ara sí que acabo. Ja estic, presidenta. Fa vint anys, 
vint-i-cinc anys, es van prendre algunes decisions es-
tratègiques importants de cara al país que han donat 
els seus resultats. Vam obrir una oficina de turisme a 
Moscou, i avui el turisme rus és molt important. Vam 
ser els primers a anar a Moscou. Vam desviar un riu 
–vam desviar un riu– per ampliar el port i l’aeroport, 
i això està donant bons resultats i tenim el millor port 
de creuers turístics d’Europa i el quart del món, al 
marge d’un port comercial.

La vicepresidenta primera

Conseller...
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El conseller d’Empresa i Ocupació

Vam, en definitiva, també apostar per Port Aventura, i 
Port Aventura avui és una gran realitat, també, de des-
tinació turística de qualitat i de generació de llocs de 
treball. També estem avui fent apostes per als propers 
vint anys en aquesta mateixa línia i direcció.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada Laura Mas-
sana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Suposo que els parcs naturals no 
seran en la línia que li van demanar també a Girona, 
sense... Li van dir: «Treballar amb els parcs naturals 
sense les restriccions normatives actuals.» Caram 
–caram! És clar que ens té enfront. Els parcs natu-
rals tenen molt valor, no només paisatgístic ni medi-
ambiental, també per fer aquest tipus de turisme, però 
respectant la normativa actual i ampliant la protecció, 
conseller.

Quan vostè parla de concertació, li tornaré a recordar 
unes paraules d’ahir. Jo avui li he parlat molt clara-
ment de quina concertació volem. Volem un debat so-
bre el model en què la ciutadania, que és qui pateix 
les conseqüències, també hi sigui present. I per això li 
demanem, i ho farem de cara a la moció, que els can-
vis en la composició dels òrgans de participació d’a-
quests patronats, on normalment hi ha sobrerepresen-
tades la indústria hotelera i la restauradora... Perquè 
vostè el que va dir de concertació, va dir textualment: 
«Concertar amb els empresaris del sector» –punt– 
«les qüestions legislatives i econòmiques de futur.» La 
resta també hi volem ser, en les qüestions legislatives 
de futur.

Sobre la taxa, sí que la demanàvem des dels anys 90. 
Òbviament, conseller, ja sap vostè que no som Itàlia, 
on la taxa la posen els municipis, cadascú la que li 
interessa. Per tant, a Barcelona no es podia fer així. 
Aquí tenim un altre model. Jo li volia dir, conseller, 
miri-s’ho com quan la indústria que treia fum i ningú 
s’adonava dels impactes que tenia, al segle xix. Amb 
el turisme hem de fer el mateix. Hi ha coses que 
treuen fum, hi ha coses que són nocives, les anem ve-
ient i les hem de controlar, senyor conseller. I en la 
qüestió d’aquesta acció decidida sobre el turisme i 
aquests impactes que vostè diu que practicaran, nos-
altres no entenem que ens digui que en la qüestió dels 
pisos vostès han anat avançats. Són vostès que van 
desregular la Llei del dret a l’habitatge per poder fer 
que hi hagi aquest descontrol i aquesta desregulació. 
I nosaltres en el darrer debat de política general li vam 
presentar una proposta que no ens van votar per ti-
rar aquest decret enrere. I, a més a més, per fer-ho tot 
d’una altra manera.

Entenem també que les qüestions d’horaris comer cials 
–i Barcelona n’és un clar exemple– no afavoreixen el 
tipus de turisme que hem de protegir. Aquí només hi 

guanyen les grans firmes i els que poden fer grans in-
versions. Hem de protegir allò que ens és més propi, 
perquè el turisme pot acabar sent una qüestió vista 
com un parc temàtic i a la gent que ve a viatjar aquí 
no li agraden els parcs temàtics. Per què només fun-
cionen Port Aventura i Eurodisney? Perquè a la gent li 
agrada veure ciutats autèntiques, i amb això hi té molt 
a veure el tipus de comerç, la interacció amb els veïns. 
S’ha de trobar també aquest equilibri entre sectors i 
desenvolupament econòmic, conseller. Els serveis a la 
persona, la indústria, també són importants i han de 
poder conviure.

Vostè ha parlat del Barcelona World. Ja ho sabem, una 
gran defensa. Aquí van tenir el suport per tirar-la en-
davant. Nosaltres creiem que és un model que va to-
talment en contra del model català. És el model 
Macau, és el model que aquí no pot tenir en absolut 
cap sortida positiva per a la ciutadania, que rebentarà 
i implosionarà tot allò que diu l’Organització Mundial 
del Turisme, conseller. Els parcs temàtics com un Las 
Vegas qualsevol, a Catalunya, no poden tenir futur. 

Ja no vull parlar de la qüestió ètica de les rebaixes 
d’impostos quan a Catalunya estem patint el que es-
tem patint en les polítiques de benestar i del que hem 
parlat moltes vegades, i en vam fer el debat, sobre la 
instal·lació de màfies i de blanqueig de diners, perquè 
vostès ho saben i saben que no ho compartim. El que 
sí que creiem que és molt important és que la ciutada-
nia puguem compartir decisions, que aquest sector si-
gui treballat per tothom i no sigui una exclusiva de la 
indústria hotelera.

Hi ha un part que no m’ha contestat, i és fonamen-
tal, de la qualitat turística: com actuem per afavorir 
que les treballadors i els treballadores del sector pu-
guin tenir una feina digna? Intervindrà quan hi hagi 
ocasions de debats, de convenis en aquestes posici-
ons demanant i exigint també als grans hotelers que 
és necessari un personal ben qualificat i ben format? 
Podem fer plans on contempli que els salaris d’aquest 
sector, els contractes d’aquest sector siguin dignes, 
conseller? Perquè jo li ho torno a repetir: amb fraus 
contractuals, amb rebaixes de costos sobre les perso-
nes que treballen en el sector és impossible sortir-se’n. 
El primer que veu una persona que ens visita és qui 
l’atén i és impossible que tu atenguis bé algú si estàs 
descontent amb el teu salari o has treballat quinze ho-
res. És impossible. Necessitem que sobre això també 
s’actuï i vostè no hi ha actuat. 

Es pot actuar sobre els creuers de luxe, conseller, per 
matisar i minimitzar aquest turisme, que vostè tam-
poc m’ho ha contestat. Sabem que tenim lliure circu-
lació de vols dins de la Unió Europea i, per tant, aquí 
ve molta gent. També li passa a Berlín. Jo només li 
demano que si París o Itàlia, com li dèiem, són homò-
legs a nosaltres, no tenen aquests problemes perquè, 
d’alguna manera, els han solucionat, i li demanem que 
treballi, doncs, en aquestes qüestions de compensació 
envers tota la ciutadania. I sobretot també l’aspecte 
que avui no hem tocat molt, però la qüestió del turis-
me rural, en què nosaltres vam fer una pregunta parla-
mentària i l’únic que vam veure és que sí que s’ha tre-
ballat en la denominació d’origen de l’oli, però creiem 
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que hi ha molt més terreny a recórrer, potser ara tam-
bé el dels vins, i aquí la indústria agroalimentària i 
l’artesania tindrien un gran paper a desenvolupar. Però 
crec que també donarà perquè algun dia puguem fer 
alguna interpel·lació només, doncs, de turisme rural i 
d’aquests aspectes.

Gràcies, conseller.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la rèplica, per un temps màxim de 
cinc minuts, el conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Espero no només no esgotar els 
minuts sinó també deixar temes per a la següent 
interpel·lació que el Grup Socialista també orientarà 
cap a aquesta temàtica tan important per al país, no?

Per nosaltres, la concertació és molt important, i no he 
parlat només de concertació amb empreses. He par-
lat de concertació sector públic - sector privat, he parlat 
de concertació sector públic - sector públic, estem de-
manant que hi hagi concertació sector privat - sector 
privat. Ahir en parlàvem i exigíem als diferents sec-
tors que la competència estimula, però que ha de ser 
una competència que no fagociti, i que aquesta guerra 
a vegades de preus o d’ofertes d’allotjament entre un 
sector i l’altre, doncs, crec que té més perjudicis que 
no beneficis. I aquesta és una concertació que també 
estem estimulant.

Suposo que vostè deu tenir –disculpi’m, eh?, perquè 
ho desconec– experiència municipal o local. Jo sí que 
n’he tingut breument. Les ordenances fiscals perme-
ten qualsevol tipus de taxa sobre les activitats econò-
miques dels municipis i qualsevol ajuntament podria 
impulsar alguna taxa en aquest sentit. Per tant, no hi 
ha cap limitació en aquest sentit, i espero que s’enten-
gui que l’impost que hem impulsat des del Govern de 
Catalunya a partir d’aquest Parlament és un impost 
que, a més, persegueix –i amb això sí que crec que co-
incidim– el reequilibri territorial, buscar la disminu-
ció dels impactes que té el fenomen del turisme, pro-
moure el turisme de qualitat.

Per què tenim a Barcelona aquests problemes? Són ex-
clusius? Són únics? Però si només cal que mirem la 
premsa internacional cada setmana. Aquests proble-
mes, abans-d’ahir, els reconeixia Sidney, a Austràlia, 
en aquest cas, doncs, amb els pisos col·laboratius o el 
consum col·laboratiu, o l’actuació d’una gran multina-
cional Airbnb..., i les accions que emprenia el Govern 
australià i el Govern de la ciutat per intentar equilibrar 
això.

I Berlín? I Venècia? I Florència? I els impactes que 
hi ha a París i a Londres? Per què tenim aquests im-
pactes? Perquè ens hem convertit en una gran destina-
ció turística, Barcelona, però també Catalunya. I han 
d’haver-hi mecanismes de gestió, d’equilibri i, d’algu-
na manera, de moderació d’aquests impactes, evident-
ment, que deixen petja en la cohesió social, en la con-
vivència, però també, evidentment, en les polítiques 

de sostenibilitat, de mobilitat i fins i tot de gestió, com 
vostè demanava, doncs, de les petjades ecològiques: 
residus, energia, aigua. 

Nosaltres no ho vam desregular, eh? La llei òmnibus 
va servir per regular els habitatges d’ús turístic; esta-
ven alegals. I no em faci dir que crec, en part, que per 
l’herència de la gestió no només dels set anys, sinó de 
vint-i-dos anys a Barcelona, de no haver regulat res. 
O és que es pensa que a la Barceloneta tots els habi-
tatges d’ús turístic i apartaments han aparegut en els 
darrers tres anys del Govern Trias? Re de res. Sí, se-
nyora Camats, ho ha encertat: re de res. Nosaltres ens 
hi hem posat.

I sap si ens hi hem posat bé? Doncs, quaranta mil 
habitatges d’ús turístic regularitzats en el darrer any 
i mig, quaranta mil, que representen 200.000 places 
d’allotjament en habitatges d’ús turístic, avui acredita-
des, complint qualitat, regularitzades i pagant impos-
tos. Tot això no existia. No em parli de desregulació. 
Si avui som, avui, referenciats a Espanya i a bona part 
d’Europa per veure com ho hem fet. I nosaltres conti-
nuarem avançant. Ja li ho dic.

Turisme, parc temàtic... No, no; no volem convertir el 
país en un parc temàtic. Nosaltres no som ni Balears 
ni Canàries, amb tots els respectes. No som un país 
monocultiu. I sort que en tenim. Com li he dit abans, 
equilibris: indústria, logística, economia del conei-
xement, tecnologies, turisme. Aquests equilibris són 
fràgils, difícils, a vegades tensionants, però els estem 
guanyant i aconseguint.

No em faci recordar..., perquè vostès tornen a posar 
ara l’ull a Barcelona World. Fa vint anys van fer el 
mateix amb Port Aventura. El mateix. I fa vint-i-cinc 
anys, el mateix amb l’aigua, amb l’aigua... (Veus de 
fons.) Perdoni, senyora Hortènsia Grau, perquè vos-
tè ho sap, i no sé on estava aleshores, perquè no ens 
ha víem conegut. Fa vint-i-cinc anys també es van po-
sar en contra de portar aigua perquè la gent de Reus 
deixés de veure aigua salada, perquè es pogués des-
envolupar la química a Tarragona o perquè Port Aven-
tura avui sigui un gran part temàtic turístic. També 
s’hi van oposar. Ja ho entenc, són molt coherents. Es 
van oposar vostès a un creixement equilibrat, harmò-
nic que ha generat llocs de treball, i avui es tornen a 
oposar a un projecte que, si es fa bé, és un projecte 
que s’integra... (Remor de veus.) Si us plau, em sembla 
–senyora presidenta...– que sóc jo que intervinc ara, 
no vostè, oi? (Pausa.) Gràcies. Per tant, ja ho entenc.

Suposo que també encara recorden, com he dit, que 
desviar un riu és una qüestió fràgil i difícil, però ho 
hem fet i ho hem fet bé, i el Baix Llobregat és també 
un laboratori de polítiques ambientals, de recuperació, 
de reutilització de l’aigua, de recuperació de l’aqüífer, 
i, a més, un port internacional i un aeroport de talla 
mundial. És això el que a vegades costa d’alguna ma-
nera encaixar amb segons quins plantejaments, però 
nosaltres, sincerament, ho estem fent.

I rebaixes d’impostos? Però si aquesta cambra no para 
d’aprovar normes que van a buscar precisament noves 
figures fiscals per intentar generar recursos per equi-
librar els pressupostos i també per tenir aquesta visió, 
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en definitiva, de polítiques ambientals i que redueixin 
els impactes en bona part de les activitats econòmi-
ques, no?

Coincideixo en el tema de la feina digna; no li n’he dit 
res abans. La inspecció de treball un dels àmbits en 
què regularment i periòdicament treballa és l’àm bit 
del turisme i de les activitats relacionades amb aques-
ta activitat econòmica.

I estic convençut –no he tingut temps, li facilitaré la 
llista dels disset programes subvencionats– que en tot 
aquest interès pel turisme rural, per l’impacte en el 
territori, per donar suport a projectes i desenvolupa-
ments en la línia de l’enoturisme, de l’oleoturisme, del 
patrimoni arquitectònic, de les rutes arreu de totes les 
comarques de Catalunya hi veurà recollida en aquest 
cas, n’estic convençut, no només l’acció del Govern, 
sinó també, ho espero, doncs, l’interès que el seu grup 
pot tenir en aquest tipus i en aquest model de desenvo-
lupament més territorial.

Moltes gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyora 
diputada. 

La vicepresidenta primera

El setzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre el model turístic, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

Interpel·lació
al Govern sobre el model turístic 
(tram. 300-00211/10)

Per exposar la interpel·lació té la paraula el diputat Juli 
Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, bé, 
és important que en aquest plenari avui tinguem dues 
interpel·lacions d’un mateix tema, que és sobre el mo-
del turístic, la qual cosa posa de manifest com a mí-
nim dos elements: un és la importància que té el sector 
per a la nostra economia, però l’altre també és la pre-
ocupació, malgrat el model, d’alguna manera, turístic 
d’èxit que s’està comportant segons les dades que hem 
vist, la preocupació també pels fets que han passat 
aquest estiu concretament a Barcelona. 

I és veritat, com deia el conseller, que no és només a 
Barcelona, una ciutat, una gran ciutat, que estan pas-
sant aquests incidents. Però sí que ens preocupa Bar-
celona perquè amb aquests incidents podem malmetre 
una part de la imatge de la nostra marca, com a país, 
marca turística, Catalunya, i que tampoc s’ajustaria a 
la realitat. 

Per tant, el nostre grup farà una interpel·lació, com 
sempre ho ha fet: en positiu, propostes. No parlarem 
d’herències, volem parlar de present i futur. Per tant, 
cadascú quan gestiona, gestiona, per tant... No inten-
taré, no posarem el retrovisor, sinó que parlarem de 
present i futur. Intentarem parlar molt de model turís-
tic lligat a model de ciutats i model de país. No es pot, 

diguem-ne, d’alguna manera, parlar de model turístic, 
si no tenim en compte el model de les ciutats i el mo-
del de país que volem.

I alhora també intentarem, doncs, articular aquesta 
interpel·lació bàsicament en quatre elements. Un pri-
mer element, parlant de model en general, del model 
turístic de la nostra marca Catalunya.

Un segon element, de la necessitat de l’aposta per la 
innovació per a la millora de la competitivitat. Amb 
una destinació madura com la nostra la innovació és 
bàsica per poder garantir la fidelitat dels nostres visi-
tants. 

Un tercer element és la problemàtica generada a Bar-
celona, a determinades zones, pel tema sobretot dels 
apartaments turístics.

I un quart element és la necessitat de revisar la nor-
mativa d’apartaments i habitatges turístics. Vostè s’ha 
avançat, diu: «Ningú ens ho ha demanat.» Bé, a ve-
gades, als governs no cal que ens ho demanin; només 
cal veure com evolucionen determinats, diguéssim, 
mercats o determinades noves tendències d’activitat 
econò mica perquè el Govern s’hagi d’avançar. I és obvi 
que cal revisar aquesta normativa, i s’ha de fer, a més 
a més, amb la complicitat de tot el sector i, si pot ser, 
també amb la complicitat de sectors més amplis, que 
no només sigui gent del sector turístic.

Hem començat dient que aquesta interpel·lació la ba-
sem en la importància del sector. Jo no parlaré de 
dades; ja s’ha dit que les dades són positives a nivell 
d’ocupació, a nivell de visitants. La dada també del 
que representa en el PIB és molt important; més d’un 12 
per cent del nostre PIB és sector turístic. Més d’un 
13 per cent de llocs de treball són del sector turístic. 
Genera una despesa directa de més de 14.000 milions 
d’euros. Per tant, no hi ha cap dubte que aquest sector 
per nosaltres és bàsic com a país.

Per tant, cal dir que aquestes magnituds posen de ma-
nifest la importància del sector. En aquesta línia, el 
nostre grup ja va fer l’any passat una interpel·lació si-
milar a aquesta i en aquell moment parlàvem bàsica-
ment de dos elements, que eren el pla estratègic i el pla 
de màrqueting. Al nostre entendre, doncs, no es van 
fer de la manera més participativa a l’hora de fer-los. 
Pensàvem que portava poques propostes innovadores. 
Això va donar fruit en una moció que es va pactar, 
amb àmplia majoria, amb un ampli consens; per tant, 
el nostre grup va fer una moció i després va recollir 
moltes aportacions, i, finalment, amb l’intent de fer una 
proposta de futur, va fer una proposta per unanimitat. 
Bàsicament, tots els grups hi varen votar a favor.

Però sí que era una interpel·lació que ja posava en 
aquell moment la necessitat d’avançar en alguns ele-
ments que encara són vigents, que eren: la millora de 
l’accés al finançament, la millora de l’accés al finan-
çament per a les inversions; la millora de la innovació 
i la formació, i la simplificació administrativa, eines 
que en aquell moment ja vàrem posar sobre la taula, 
eines que en aquest moment encara són vigents per 
anar millorant. 
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I pel que hem pogut veure del que és la nota de com-
pliment de la moció, hi ha alguna cosa feta –espero que 
vostè em pugui concretar alguna cosa més–, però en-
cara falta molta cosa per fer d’aquella mateixa moció.

I aquestes són mancances que avui són vives. I per 
això el nostre grup creu que no podem baixar la guàr-
dia, hem de seguir apostant per la millora del finança-
ment, per la millora de la innovació, la formació i la 
simplificació administrativa.

I, com deia abans, és obvi que cal, amb una destinació 
com la nostra, que són destinacions madures bàsica-
ment totes, amb una economia cada vegada més glo-
balitzada, cal treballar en dues línies: primer, treballar 
per a la millora de la imatge de la mateixa destinació, 
i, sobretot, incentivar la innovació dintre del mateix 
sector. I, al nostre entendre, entenem que aquesta in-
novació ha de permetre la millora de la competitivi-
tat del sector. I ha d’afrontar, bàsicament, set grans as-
pectes.

Primer, una aposta clara per la conservació i la gestió 
sostenible dels recursos naturals. Se n’ha parlat aquí 
moltíssim; jo crec que s’ha de fer compatible aquest 
creixement, diguéssim, del sector amb la sostenibili-
tat del nostre territori. Segon, la minimització de la 
contaminació i els usos que aquests recursos fan a so-
bre el territori. La reducció de l’estacionalitat de la 
demanda. La lluita contra l’impacte ambiental, tam-
bé relacionat amb el transport que genera aquest sec-
tor. La millora de la qualitat dels llocs de treball en 
el sector turístic; òbviament, aquí inclou la formació, 
però també inclou una política salarial; el nostre mo-
del de competitivitat no ha de ser basat només en els 
costos laborals baixos lligats als salaris dels treballa-
dors, sinó que cal sobretot també millorar la qualitat 
d’aquests treballadors. I un setè punt, que és la neces-
sitat d’avançar cap a la innovació i la millora de totes 
les instal·lacions.

Vostè sap que en aquests moments, amb una econo-
mia globalitzada, per poder garantir un creixement, 
diguéssim, sostenible i alhora que en el temps no en 
tinguem tanta dependència, com ens ha passat en el 
passat amb la construcció, hi han dos elements que cal 
que treballin de forma molt coordinada, dos factors: 
el factor institucional i el factor recursos humans. De 
la bona relació d’aquests dos factors podrem ser capa-
ços de crear un moment econòmic, evidentment, molt 
més sostenible.

Però, precisament és en aquest factor institucional on 
vull intentar fer referència, perquè, quan parlem de 
factor institucional, bàsicament estem parlant de les 
administracions, i, en aquest cas, concretament de la 
Generalitat.

Crec que en aquest cas la Generalitat ha de fer un 
esforç afegit en complicitat amb el sector privat per 
avançar cap al que s’ha d’entendre millorar les condi-
cions de tots els operadors, al nostre entendre, bàsica-
ment, en sis aspectes. Primer, una garantia jurídica, la 
qual cosa implica també avançar cap a la simplifica-
ció administrativa i de la normativa. Segon, suport a la 
millora de les instal·lacions. Tercer, millora de les ins-
peccions i la lluita contra les activitats no legalitzades, 

que generen un frau, no només un frau fiscal a nivell 
impositiu, sinó també una competència deslleial a la 
resta d’operadors. Facilitar l’accés, com deia abans, al 
finançament. Una regulació urbanística que faci com-
patible el model de ciutat amb el model turístic; a nos-
altres ens agrada més, també lligar molt més el mo-
del de ciutat amb el que fa referència al model turístic. 
I una aposta clara, finalment, com he dit abans, per la 
innovació. I és obvi que aquesta innovació és la que ha 
de garantir que en el futur la nostra economia, el nos-
tre sector, el nostre país tinguin, diguéssim, el poten-
cial que els pertoca.

Ahir va haver-hi una interpel·lació en aquest Parla-
ment del Grup d’Esquerra Republicana sobre la ne-
cessitat d’innovar, seguir innovant i seguir invertint en 
innovació. Penso que va en la línia també d’aquesta 
proposta.

Conseller, innovar, per què? Quan estem en una des-
tinació com la nostra, que és molt madura, per seguir 
millorant la competitivitat cal innovar sobretot per 
avançar, per avançar i millorar, per a la millora de la 
qualitat i la sostenibilitat. Això ha de permetre millo-
rar els productes, l’eficàcia i l’eficiència en l’explota-
ció dels recursos, la satisfacció dels clients i alhora la 
imatge de l’empresa. I també, òbviament, si innovem, 
això té repercussió en els beneficis econòmics de la 
mateixa empresa, perquè, si innovem, podem donar 
lloc a una eficiència en la mateixa gestió, i això impli-
ca més creixement.

Per tant, aquest és el primer apartat que jo volia fer 
quant al model. Jo crec que el model és clarament un 
model que en aquest moment té un comportament po-
sitiu a nivell de dades de residència, de visitants, però 
que cal no baixar la guàrdia, sobretot tenint en comp-
te que estem davant d’una destinació madura i que cal 
fer un esforç per la innovació.

Però no podem deixar..., com he dit abans, la sego-
na part de la meva intervenció anava molt dirigida 
cap al que ha passat a Barcelona. I és obvi que no és 
una qüestió només de Barcelona, el que ens ha passat 
aquest estiu, que també és de les grans ciutats del nos-
tre entorn. Però jo crec que aquí s’ha de fer un debat 
rigorós –rigorós–, i tenim de partir de la base que per 
trobar solucions cal tenir una bona diagnosi prèvia, 
que en això ens posem d’acord. 

Jo crec que hauríem de començar per dir –a veure si 
ho compartim, conseller– tres coses que pel nostre 
grup són bàsiques. Primer, Barcelona no té molts tu-
ristes. En tot cas, hauríem de tenir en compte que de 
cada cent persones que hi ha en qualsevol moment i en 
qualsevol lloc de la ciutat, de cada cent persones, tres 
són turistes i noranta-set no són turistes. Per tant, no 
té molts turistes. Segon element: Barcelona té turis-
tes perquè és una ciutat d’èxit, perquè arreplega em-
preses, fires, congressos, capitals, diguéssim, capital 
cultural, d’oci. I Barcelona, com a potencial turístic, 
és nouvinguda en el mapa internacional. Aquests tres 
elements ens han d’ajudar a dissenyar el que és la di-
agnosi d’aquesta realitat. 

Per tant, un primer element és que el principal proble-
ma del model turístic de la ciutat de Barcelona és l’ex-
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trema concentració de l’activitat turística en pocs bar-
ris; hi ha una gran concentració en pocs barris, i, per 
tant, això, òbviament, genera tensions, genera molès-
ties, genera un excés de càrrega en els elements ur-
bans, perquè hi ha una forta demanda per una redu-
ïda oferta; alhora implica que determinats productes 
en aquell mateix entorn surtin més cars també als re-
sidents, i això produeix, d’alguna manera, una pèrdua 
de les característiques pròpies de la ciutat equilibrada.

Feta aquesta diagnosi, si la compartim..., després in-
tentaré aportar alguna de les possibles propostes que 
sí que ens agradaria al nostre grup que fossin d’un am-
pli consens, perquè entenem que aquest tema de Bar-
celona pel nostre grup és molt important. 

Després intentaré parlar de les propostes, i també 
afrontar les propostes amb relació a l’impost d’esta-
des turístiques i també a la normativa d’apartaments 
turístics.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller 
Felip Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació 

Moltes gràcies, presidenta, i gràcies, senyor diputat; 
igualment, també, pel seu to propositiu i constructiu. 
I és cert que en aquest àmbit..., potser en altres no, pe-
rò en aquest sempre hem trobat des del seu grup par-
lamentari una aproximació i una predisposició al de-
bat i a la proposta de país. I voldria insistir en aquesta 
perspectiva, perquè vostè m’ho ha permès, i crec que 
és important que ho reafirmem. 

El turisme, deia ahir també en un altre fòrum, no és 
només per a Catalunya un epígraf en la nostra estadís-
tica econòmica. No és només un àmbit en què confiem 
la generació de riquesa, la política fiscal, la creació de 
llocs de treball i l’articulació d’un entramat de treba-
lladors, empreses i sectors. El turisme forma part del 
nostre projecte de país. No és tot el nostre projecte de 
país, ja ho he dit abans, hi han altres territoris mono-
cultius en aquest sentit, però forma part de la nostra 
estructura cultural, de projecció internacional. I fixi-
s’hi: el turisme té una tríada molt important que a ve-
gades no som prou capaços de posar en valor. Ahir, en 
algun fòrum, gent de fora ens deia: «Els hem d’aplau-
dir, perquè Barcelona i Catalunya són avui un referent 
en moltes coses, a nivell de turisme.» 

Tenim un substrat, i això ens és donat, i per tant no és 
mèrit de ningú. És la casualitat i la sort d’haver nas-
cut en un entorn geogràfic, climatològic, paisatgístic, 
hereu, en aquest cas sí, d’una llarga història, de segles 
de patrimoni cultural, de tradicions, d’una climatolo-
gia reglada, excepte aquest any, el pitjor dels darrers 
quinze, però que sempre ens permet, doncs, tenir una 
oferta des d’un punt de vista, ho repeteixo, de hard; 
allò, material. 

Però després hi hem anat desenvolupant –segon ele-
ment constituent, segon component– un important 
sector empresarial, laboral, professional, que hi ha 

trobat, evidentment, camp per córrer i per generar ne-
goci, però que cada vegada més és també l’articulació 
d’una part de la nostra realitat econòmica, empresari-
al, treballadora, de tendència a la qualitat. Un sector 
important. 

Substrat, un actiu material molt important, geogràfic; 
un desenvolupament empresarial, econòmic, laboral, 
professional, generació de coneixement, però sobretot 
el més intangible, però que també és molt important: 
en el turisme també hi aboquem el nostre sistema de 
valors, la nostra vocació d’hospitalitat, el nostre gust 
i respecte a la diversitat, el nostre sentiment d’acolli-
da i d’integració. I aquests són valors intangibles que 
aquesta societat té i que en el turisme també hi abo-
ca un plus que segurament és el que ens permet, per 
sobre de destinacions amb què podríem competir des 
d’un punt de vista paisatgístic o de recursos, ser se-
gurament més oberts, més atractius, i avui una de les 
destinacions..., no només pels nostres monuments, no 
només per la nostra gran capital, no només per les nos-
tres platges, al nord i al sud, no només pels nostres ter-
ritoris, sinó també per la nostra gent. Crec que aquest 
és un actiu molt important, i en la mesura que des de 
la política i des del debat institucional i partidista, le-
gítim, siguem capaços de mantenir també aquesta 
visió de convivència i d’orgull d’allò que aboquem 
culturalment, emocionalment, actitudinalment, com a 
valors en aquest àmbit, farem un bon servei i un bon 
exercici també des d’aquesta cambra, amb aquest en-
torn i amb aquesta política, que al cap i a la fi ens situa 
al món, no?

Insisteixo, senyor diputat, que bona part de les coses 
que vostè ha anat plantejant –no diré totes, podem fer 
moltes més coses i millor, segur, i algunes perfecti-
bles, per descomptat– estan raonablement ben orien-
tades. Fixi-s’hi: en els darrers temps ens hem dotat 
com a país de cinc instruments molt importants per 
desenvolupar el que avui vostè demanava que actualit-
zem, i que millorem, i que hi avancem més decidida-
ment, no? 

Un instrument de revisió o d’anàlisi estratègica: el pla 
estratègic; quin país tenim, quina oferta volem, quin 
model sostenible volem, com aprofitem els nostres re-
cursos. 

Un instrument de màrqueting, de comercialització, 
científic, anàlisi de mercats; quins mercats volem anar 
a buscar, quins hem de consolidar, com fem que no 
tinguem tots els ous al mateix cistell, com és possible 
que malgrat que ens ha baixat el turisme rus la vin-
guda de turistes estrangers l’hem equilibrat, l’hem 
compensat, i encara hem crescut. Per tant, vol dir que 
també tenim una estratègia de màrqueting ben intel-
ligentment orientada. Segon instrument.

Tercer, el de la concertació: les taules de turisme, la 
col·laboració publicoprivada, els ajuntaments, els pa-
tronats. Ens trobàvem massa sovint que algunes des-
tinacions, no em faci dir quines, perquè alguna és 
molt –molt– evident, es plantejaven i es projectaven al 
món i la gent no sabia de quin país parlàvem. Conei-
xia la ciutat, coneixia el nom de la destinació,  coneixia 
les seves platges, però et podries plantejar si allò era 
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Croàcia, o si parlàvem de les Maldives, o era una ciu-
tat al mig de l’Àsia. Aquesta col·laboració de lligar el 
nom de la capital, el nom de les destinacions, a la des-
tinació del país aporta de més aquesta vocació i aques-
ta voluntat que tenim de desconcentrar, de reequili-
brar territorialment i d’intentar tenir una proposta més 
harmònica, que en els darrers temps potser no havíem 
aconseguit. Hi treballem: concertació; instruments es-
tratègics de planificació, de comercialització, de màr-
queting. 

I dos més: instruments de regulació i d’ordenació. Ja 
ho he dit abans, i vostè també hi ha fet esment: hem 
desenvolupat tota una sèrie de normativa i de regula-
ció per acreditar, per registrar, per tenir ben situada, a 
nivell de qualitat, d’exigència, de garanties i de segu-
retat, la nostra oferta d’allotjament turístic. I hem de 
seguir avançant. 

I un cinquè instrument és l’instrument fiscal: la taxa 
turística, l’impost sobre les estades turístiques, ins-
truments que ens permeten anar en la línia del finança-
ment per a les inversions que vostè demanava. Entenc 
que no parlem del finançament del país, que aquest 
és un problema estructural fonamental. També. Però, 
modestament, amb la taxa turística ja hem obert una 
línia amb l’Institut Català de Finances de 40, 50 mi-
lions d’euros per fondejar inversions de les destinaci-
ons madures, de les plantes hoteleres i de propostes 
d’instal·lacions que necessiten renovar-se i millorar, 
amb un fondejament de subvenció que els permet tenir 
interessos baixos a través de la taxa, que ja ha comen-
çat d’alguna manera a articular algunes propostes. 

Coincideixo amb vostè: formació, innovació. Hi ha 
una taula d’aquestes de concertació amb què treballem 
permanentment tant el que és la formació dels nos-
tres professionals, dels nostres joves, dels nostres tre-
balladors, com també de les nostres empreses. I tam-
bé l’aposta per la innovació, la innovació tecnològica, 
la innovació de mercat, la innovació de gestió. És un 
propòsit en què insistim, i si es dóna el cas, doncs, li 
donarem informació de tot el que es fa en aquest sen-
tit, no?

No totes les destinacions de casa nostra són madures. 
Algunes més, altres no tant. Per exemple –segur que 
deu coincidir amb mi–, podríem trobar alguna desti-
nació madura a la Costa Brava i trobar-ne alguna de 
no tan madura, per exemple, a la Costa Daurada. No-
més pels anys de desenvolupament, segurament, tam-
bé. La Costa Brava comença fa quaranta, cinquanta, 
anys a aplicar ja una indústria i una oferta turística; la 
Costa Daurada, sobretot des d’un punt de vista del que 
representa al voltant de Port Aventura, Cambrils, Vi-
la-seca, Salou i Tarragona, té segurament alguns anys 
menors de desenvolupament, i, per tant, doncs, no té 
aquest risc en alguns llocs –en alguns– d’obsolescèn-
cia d’algunes instal·lacions. Per això, en aquest sentit 
analitzem i impulsem aquestes propostes, ho repetei-
xo, de finançament.

Coincideixo amb vostè que hem de fer un permanent 
esforç de revisió dels impactes de les deseconomies 
que genera el turisme. És evident que mentre conti-
nuem creixent en turistes o en recursos això té un im-

pacte en la mobilitat, en el consum energètic, en la ge-
neració de residus, en la convivència. I aquesta és, ho 
repeteixo, una de les exigències que ens porten a allò 
que jo he dit abans, i que vostè també ha demanat 
i que hi coincideixo, no? Hem de fer esforços per in-
tentar –i s’aconsegueix per exemple a Barcelona, però 
no a tot arreu– desestacionalitzar la nostra oferta tu-
rística, perquè això ens permet, evidentment, esponjar 
en el temps i al mateix temps desconcentrar la nostra 
oferta turística, que això voldria dir també equilibri 
territorial. Per tant, en la doble dimensió espai/temps 
hem de treballar per eixamplar la nostra oferta turís-
tica. I en això s’hi treballa intensament, i espero que 
en els propers temps anirem desenvolupant iniciatives 
que vagin en aquest sentit.

Coincideixo, perquè abans també la diputada d’Ini-
ciativa ha posat la seva inquietud en aquest sentit, i 
vull dir a tots dos grups parlamentaris i a la resta de 
grups que és la inquietud també del Govern..., tot el 
tema relacionat amb la qualitat dels llocs de treball, 
amb la retribució, amb la legalitat, i per tant no només 
des d’un punt de vista d’inspecció. Crec que avancem, 
i també ho deia en un altre àmbit més genèric, però 
en aquest àmbit també. Si és veritat que comencem a 
tenir una certa inflexió de la greu crisi que hem vis-
cut, s’estabilitza, i fins i tot hi han alguns indicadors 
–el turisme, un àmbit d’aquests– en què s’observa un 
cert creixement, de la mateixa manera que tots plegats 
hem exigit esforços a tothom –als treballadors amb 
disminució salarial, als empresaris amb pèrdua de be-
neficis, reducció de pressupostos–, si és veritat que ara 
ve aquesta recuperació i hem confiat la millora de la 
productivitat a les rebaixes salarials, ara que ve una 
certa inflexió hem d’exigir també que la recuperació 
salarial continuï anant lligada a la productivitat. La 
productivitat s’ha fonamentat en la reducció salarial; 
la millora salarial s’ha de fonamentar en la permanent 
millora de la productivitat, perquè si no ens equivoca-
ríem i tornaríem a estar... Però hem d’exigir-nos, i hem 
de conveniar i hem de concertar amb el sector, que tot 
això també vagi d’alguna manera en benefici d’aques-
ta millora del poder adquisitiu.

Estic absolutament d’acord amb vostè, perquè m’ho 
ha replicat en dues iniciatives, en una perspectiva més 
institucional –i acabo, presidenta: normativa, simpli-
ficació; reforma i millora, i finançament de les instal-
lacions; inspeccions. Només alguna dada que li puc 
ampliar més tard, després, senyor diputat, però dir-li 
que des del Govern, a nivell d’inspecció, de disciplina, 
s’han obert diferents expedients sancionadors, més de 
sis mil activitats inspectores. Es treballa intensament 
no només en el camp de la comercialització, sinó de la 
garantia i de la millora de la nostra qualitat. 

I coincideixo també amb vostè que Barcelona no té 
un problema de saturació. Té un problema d’excessi-
va concentració. I en aquest sentit col·laborarem amb 
l’Ajuntament de Barcelona, i estic predisposat a escoltar 
les seves propostes, per veure com podem millorar que 
aquesta magnifica oferta turística, aquests impactes en 
la nostra convivència, permetin d’alguna manera orien-
tar-ho d’una manera més esponjada i més equilibrada.

Moltes gràcies per la seva interpel·lació, senyor diputat.
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La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’il·lustre senyor Juli Fer-
nandez.

Juli Fernandez Iruela

Gràcies, presidenta, i gràcies, conseller. Bé, quan jo 
parlava, òbviament, de «destinació madura» em refe-
ria al conjunt del país. Òbviament, hi han algunes zo-
nes que no ho són tant, però la primera part de la me-
va intervenció anava al conjunt. 

I és veritat, i compartim, que per passar d’un model 
que estigui basat bàsicament tot en el clima del terri-
tori, clima i territori, i avançar cap a un model turístic 
molt més equilibrat cal sobretot incentivar la innova-
ció i la inversió. 

M’he quedat abans a la part de Barcelona. Jo crec 
que..., li deia abans que l’important era compartir la 
diagnosi, perquè si la compartim, la diagnosi, les solu-
cions poden ser..., no fàcils, perquè no hi ha solucions 
fàcils, perquè si no, òbviament, segurament ja s’hauri-
en adoptat..., però sí que donaria peu a intentar buscar 
un ampli consens per afrontar-les. 

He dit abans que el problema principal rau en el fet 
que a la ciutat hi ha una extrema concentració d’ac-
tivitat turística en llocs concrets. Per tant que no és 
un problema que hi hagin molts turistes, a la ciutat de 
Barcelona. Per tant, al nostre entendre, moltes de les 
solucions passen bàsicament per un tema de lligam ur-
banístic de la mateixa ciutat, de model de ciutat. Per-
què, òbviament, no podem parlar del fet que haurien 
de venir menys turistes a la ciutat. Segurament que ai-
xò ningú ho voldria. El que volem intentar sobretot és 
que en vinguin més. 

I en tot cas és molt difícil equilibrar la càrrega tu-
rística d’una ciutat. Però sí que podríem parlar, per 
exemple, dels accessos a la ciutat, la forma d’accedir 
a la ciutat; turismes, no turismes... Plantes hoteleres; 
caldria redefinir-les, segurament, les plantes hoteleres 
que calen en aquesta ciutat, i això també genera pro-
blemes, perquè si realment limitem les places hotele-
res..., que en alguns casos hem fet servir per rehabili-
tar edificis..., això pot generar algun tipus de conflicte 
en algun tipus de barri, creixement d’altres ofertes 
d’allotjament difícils de controlar, com hem vist que 
passa també en determinades zones de la ciutat. I el 
fet que es  creïn noves places hoteleres en altres zo-
nes no implica necessàriament el desplaçament de 
l’activitat turística a aquelles zones. Podríem parlar 
també d’un tema urba nístic amb relació al tema dels 
apartaments. Però, òbviament, no hi ha una estratè-
gia turística possible si no busquem una via de con-
trol d’aquestes ofertes extrahoteleres. Per tant, aquí sí 
que és on d’alguna manera hi ha la part en què ha 
d’actuar la inspecció del mateix departament. També 
la creació sobretot de nous barris turístics per distri-
buir aquests fluxos de visitants. Tampoc és que sigui 
fàcil, però és una eina per afrontar. I recuperar la vi-
da urbana: activar els parcs públics, jardins públics i 
també el petit comerç. 

Fixi’s que de les propostes que he fet, bàsicament cinc 
tenen relació amb el que és la proposta urbanística de 
qualsevol ciutat, molt lligada –molt lligada– a l’equi-
libri, diguem-ne, de model de ciutat, que va molt lli-
gat, òbviament, al model turístic. Per tant, són algunes 
propostes, que totes requereixen, sobretot, un ampli 
consens, la participació dels veïns... Difícilment po-
dem resoldre aquesta situació sense que els veïns hi 
participin activament, perquè són ells els que d’algu-
na manera pateixen les màximes molèsties. Per tant, 
jo des d’aquí llanço la idea que la moció anirà en la 
línia d’algunes propostes concretes, però sobretot que 
busqui la Generalitat i busqui sobretot l’ajuntament la 
implicació dels veïns.

I dues coses per acabar. Pel que feia referència al te-
ma de l’impost d’estades turístiques, que es diu mala-
ment «taxa turística» –és un impost, perquè és molt 
important que a l’hora de parlar d’impost, sapiguem 
qui té la capacitat normativa d’aquest impost–, però 
sí que és veritat que el nostre grup no va estar en con-
tra de l’impost com a tal; sí que, en tot cas, va es-
tar en contra de com es va, diguéssim, implantar. Jo 
crec que ara, aquest impost, també serà el moment de 
fer un debat per a la seva redefinició, perquè és im-
portant, sobretot, parlar de la distribució del que es 
recap ta, qui ho ha de gestionar, i també intentar que 
els ajuntaments, i parlo com a alcalde, tinguem molt 
clar que l’ús del que rebem ha de ser per a promoció 
turística, que òbviament aquesta promoció turística 
també pot anar lligada a qüestions de protecció ter-
ritorial, però que no pot servir mai per finançar ac-
tivitats que ja es feien i alliberar recursos propis dels 
ajuntaments. Per tant, han de ser, en tot cas, actuaci-
ons complementàries a les que ja es feien. Per tant, 
revisem també l’impost.

I també, vostè ho ha dit abans, la normativa d’apar-
taments turístics, cal revisar-la. Cal revisar-la, i, so-
bretot, si la revisen i hi incorporen algun element 
nou, que l’obligació sigui dels ajuntaments, tinguin 
en compte que també necessitem ajuda. Els ajunta-
ments..., no cal legislar sistemàticament perquè si-
guem els ajuntaments els que tinguem l’obligació de 
tramitar i d’inspeccionar, que està bé, ho farem si cal 
fer-ho; però que vingui acompanyat, si pot ser, també, 
d’algun recurs addicional. Perquè, si no, al final sem-
pre ens trobem amb aquella situació que cal fer les co-
ses, cal col·laborar, cal cooperar, però a l’hora de la 
veritat els recursos tampoc arriben.

Per tant, la nostra proposta de moció anirà en aques-
tes línies, conseller. Intentarem fer una proposta 
des del rigor, entenent la situació que tenim,  però 
tam bé serà constructiva, rigorosa i amb propostes 
con  cretes.

Moltes gràcies, presidenta, conseller, diputats, dipu-
tades.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable conseller 
d’Empresa i Ocupació.
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El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor diputat. Fixi’s que 
vostè ha situat la necessitat d’anar renovant i adaptant, 
i hi coincidim, el nostre model turístic amb relació 
a l’oferta, i aquesta és una reflexió que ja hem fet fa 
un temps, uns mesos, uns anys, i que seguim fent. En 
aquest sentit, deixi’m que li digui que en els àmbits de 
la concertació, per enllaçar amb el que ens demana-
va abans, doncs, d’innovació i formació, hi han quatre 
taules de concertació institucional i sectorial, que són 
la taula de coneixement i estratègia, la taula de pro-
gramació turística, la taula d’ordenació, la taula d’in-
novació i formació.

En aquest sentit, hem de posar en valor que Catalunya 
ja comença a ser no només una destinació de desti-
nacions des d’un punt de vista territorial, i no cal que 
les hi repassi, les coneix vostè millor que jo, però: la 
Costa Brava, la Costa Daurada, les comarques de Bar-
celona, Barcelona capital, les Terres de l’Ebre, el Piri-
neu... Crec que tenim, també, doncs, des d’un punt de 
vista territorial... Però cada vegada més, també, hem 
sigut capaços de desenvolupar una oferta sectorial-
ment identificada i diversificada. I avui Catalunya és 
cada vegada més reconeguda també per la seva voca-
ció, que s’identifica com una magnífica destinació, i 
els tenim acreditats fins i tot a nivell municipal, vos-
tè ho sap, com una destinació de turisme familiar. És 
també cada vegada més una destinació de turisme es-
portiu, amb alguns entorns i municipis acreditats tam-
bé ja amb aquesta categorització, com a conseqüèn-
cia de les seves instal·lacions, adreçades precisament a 
tot un desenvolupament d’activitats relacionades amb 
l’esport, tant federat, afeccionat, com professional, i 
som una destinació de turisme esportiu, cada vegada 
més, situada al món. De turisme de compres. De tu-
risme de negocis. Cada vegada més les grans multi-
nacionals, les grans corporacions del món es fixen en 
Barcelona i en Catalunya per efectuar els seus grans 
esdeveniments empresarials, corporatius, i també, ca-
da vegada més, col·lectius. Hem tingut per primera ve-
gada a Barcelona aquest magnífic congrés relacionat, 
doncs, amb els professionals de la cardiologia; sec-
tors de molts àmbits professionals vénen a Barcelona 
i a Catalunya per aquesta capacitat, també, d’anar di-
versificant... Turisme de natura o turisme actiu: cada 
vegada més, hem sigut capaços de projectar els nos-
tres actius molt més enllà del que vostè també posava, 
d’alguna manera, com a provocació, «de sol i platja». 
Catalunya avui ja és una destinació també molt diver-
sificada: amb esport, amb compres, amb negocis, amb 
natura, amb cultura, espiritualitat. Cada vegada més, 
per exemple, hi han civilitzacions... El turisme jueu, el 
turisme relacionat amb els nostres monuments i patri-
monis arquitectònics relacionats amb la nostra histò-
ria i tradició cristiana... Turisme gastronòmic, gràcies 
també a aquest atractiu dels nostres grans xefs o res-
taurants. I Barcelona... Bé, crec que tenim una diversi-
ficació en aquest sentit.

I fixi’s que aquest és un dels aspectes que s’està treba-
llant també amb la formació, no només amb la qualifi-
cació professional, amb el bon servei, amb la qualitat. 
Però sí que és veritat que si cada vegada més anem a 

oferir experiències, més que sol i platja, vol dir que 
anem a oferir emocions, sentiments, passions, caldrà 
gestionar també aquests intangibles. I gestionar-los 
també vol dir donar habilitats i coneixement. I aquí 
estem treballant també, perquè cada vegada més el 
mateix sector, les empreses, els treballadors, els ope-
radors, són molt conscients que ja no és només oferta 
de destinació territorial i preu, sinó cada vegada més 
producte, emoció, experiència, i a partir d’aquí es de-
senvolupa tota una cadena de valor que també ens pot 
generar, en definitiva, més i nous llocs de treball.

Amb esperit positiu, i ho dic perquè..., per ampliar 
la seva condició de diputat. Avui ha tingut aquí..., de 
la mateixa manera que jo li demanava a la diputada 
d’Iniciativa si tenia experiència local, avui s’ha vist 
la seva condició d’alcalde, i el felicito. I li ho agraei-
xo, perquè ha donat també aquesta visió de necessari 
equilibri des d’una perspectiva més urbanística, més 
de política local, més d’impacte... Col·laborarem en el 
que sigui amb tots els ajuntaments i amb tots els alcal-
des. No li ho dic ara a vostè en la seva condició d’al-
calde de Palafrugell, sinó que és cert que el turisme 
impacta en el territori, en els municipis, en la nostra 
articulació de solucions, d’infraestructures de comu-
nicació..., i tot això ho treballarem.

Ara, hi ha marge de maniobra, eh? L’impost sobre es-
tades turístiques de la Generalitat, d’aquest Parlament, 
el gestiona la Generalitat i en trasllada un 30 per cent, 
i no més, als ajuntaments. Parlarem de a què es pot 
destinar aquest 30 per cent. Jo estic d’acord a flexi-
bilitzar que aquests recursos que hem pactat amb el 
sector, i també a nivell territorial, que s’han de desti-
nar a promoció puguin destinar-se a altres polítiques 
turístiques, per modelar impactes, per conciliar, per 
millorar les ofertes turístiques de cadascun dels mu-
nicipis. A això hi estem absolutament disposats. Des 
de Catalunya, ja ho hem avançat i crec que hi coinci-
dim: tenim regulació dels hotels, dels càmpings, del 
turisme rural, dels apartaments, hem regulat els ha-
bitatges d’ús turístic... Hem de fer alguna cosa amb el 
bed and breakfast? Hem de fer alguna cosa més, i ens 
ho demanen molts alcaldes, amb la regulació dels es-
pais per a les autocaravanes, que ara campen excessi-
vament a tot arreu, i no pot ser?

Bé, vol dir que tenim camp per millorar? Sí, clar. To-
ta aquesta regulació l’hem d’anar avançant. I estic 
d’acord, senyor diputat, que mantenint aquest bon, es-
pero, consens polític, també triangulant-lo amb el con-
sens sectorial, perquè és amb ells que també vam im-
pulsar aquesta figura de fiscalitat que està donant bons 
i bons resultats, ens permetrà anar avançant. I espe-
ro amb molt d’interès la seva proposta de moció, per-
què estic convençut que també la podrem consensuar 
i serà un nou element d’aquells de continuar apostant 
pel turisme com un projecte de país i com una apos-
ta també de país que aquest Parlament sap identificar 
de manera consensuada i articulada amb un bon acord 
polític.

Moltes gràcies.

(Pausa.)
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La presidenta

Iniciem el cinquè punt de l’ordre del dia, que és el de-
bat i votació del Dictamen de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració sobre la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia.

Proposició de llei
de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació 
de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 202-00035/10)

Iniciarem el debat amb la intervenció dels grups par-
lamentaris per a la defensa de les esmenes reservades 
i les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries. Posteriorment intervindran la 
resta de grups parlamentaris per posicionar-se sobre el 
text del dictamen.

En primer lloc, té la paraula, per a la defensa de les es-
menes reservades del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, la il·lustre senyora Dolors López.

Dolors López Aguilar

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Diputats, 
diputades, consellera, vull començar manifestant el 
nostre més absolut respecte a la diversitat afectiva i se-
xual, i el nostre desig i la nostra voluntat són els de 
garantir els drets de les persones LGTB i evitar qual-
sevol situació de discriminació; una discriminació que 
som conscients que pateixen i que, malgrat que s’ha 
avançat molt en el reconeixement social, encara mal-
auradament s’està lluny d’una normalització plena, 
que és l’objectiu, l’objectiu de les persones homose-
xuals, lesbianes, transsexuals, bisexuals, però que 
també és l’objectiu de tota la societat i, evidentment, 
dels representants de la ciutadania, que som nosaltres.

I, després d’aquesta afirmació contundent, vostès se-
gurament es faran una pregunta: per què aquest grup 
parlamentari ha estat en contra o ha estat en desacord 
amb aquesta llei des d’un començament? Doncs, miri, 
d’entrada perquè..., el debat que es planteja avui aquí 
no és si estem d’acord o no estem d’acord amb la dis-
criminació d’aquest col·lectiu. És evident que volem la 
no-discriminació. El que estem debatent i sotmetrem 
a votació avui aquí és una determinada llei. I, miri, 
precisament perquè creiem en la llibertat sexual i que 
la condició sexual forma part de la intimitat de la per-
sona, pensem que aquesta llei –aquesta llei– no afavo-
reix el col·lectiu. Perquè crec que el problema s’ha de 
tractar des de la normalitat, i no des de l’intervencio-
nisme més absolut. Perquè no podem fer una llei per a 
tots i cadascun dels col·lectius susceptibles de vulnera-
ció dels seus drets. I perquè el nostre marc normatiu ja 
obliga els poders públics a vetllar per la no-discrimi-
nació. Per tant, entrem a analitzar alguns aspectes que 
he comentat.

El primer: ja tenim les lleis, ja tenim la normativa le-
gal, començant per la nostra Constitució, que consa-
gra el principi que tots els espanyols són iguals da-

vant la llei, tots els espanyols, sense distingir per raó 
de naixement, de raça, de sexe, de religió o qualse-
vol altra condició o circumstància. Però també hi ha 
una protecció penal per a la discriminació per motius 
d’orientació sexual. El nostre Codi penal contempla 
aquesta protecció penal, inclús de circumstàncies que 
agreugen la responsabilitat criminal quan es comet 
un delicte per raons, entre altres, també, d’orientació 
sexual. I el nostre Estatut, el nostre Estatut també pro-
tegeix aquesta discriminació.

I, miri, no ho dic jo –no ho dic jo–, no ho afirmo jo, ho 
va afirmar el jutge de l’Audiència Nacional, el senyor 
Fernando Grande-Marlaska, quan va dir que la llei 
espanyola era de les més avançades en drets  socials, 
inclús en drets d’homosexuals i que inclús anava més 
enllà del que era la mateixa realitat social. Normal-
ment ens trobem que les lleis van darrere de la rea litat 
social; en aquest cas, la llei va per davant de la rea-
litat social. Estem dintre d’una comunitat que és l’eu-
ropea, amb un nou marc polític i legislatiu de referèn-
cia, on la igualtat es converteix en un valor a l’alça. 
I aquesta és la situació en què ens trobem actualment. 
Per això no veiem la conveniència ni la necessitat 
d’una regulació específica, concreta i intervencionista.

Nosaltres vam presentar esmena a la totalitat, i també 
vam presentar i vam portar aquesta llei al Consell de 
Garanties Estatutàries. I hem set l’únic grup que ho ha 
fet. Altres grups se veu que s’ho plantejaven, perquè 
l’altre dia, divendres passat, hi va haver unes declara-
cions del líder d’Unió Democràtica, el senyor Duran 
Lleida, que va lamentar que el seu partit no presen-
tés esmena a la totalitat, per afegir, a continuació, que 
aquesta llei té més de promoció que de no-discrimi-
nació. Alguns dirigents d’Unió Democràtica –alguns 
dirigents– tenien molt interès que nosaltres presentés-
sim aquesta esmena a la totalitat, segurament perquè 
ells no s’atrevien a fer-ho. Finalment, la pressió d’Es-
querra Republicana, grup promotor de la llei, va ser 
més forta i Convergència i Unió a més de no presentar 
esmena a la totalitat va votar en contra d’aquesta es-
mena a la totalitat, amb no gaire coherència perquè a 
l’Ajuntament de Barcelona es va negar una declaració 
que instava el Parlament a aprovar la llei.

Ja ho vaig dir quan vam presentar l’esmena a la tota-
litat: «Nosaltres no tirem la pedra i amaguem la mà, 
com fan alguns.» Però, senyors d’Unió, encara tenen 
una oportunitat de ser coherents amb el seu pensa-
ment. Avui es sotmetrà a votació i tenen l’oportunitat 
de votar que sí o fer novament el mateix: tirar la pedra 
i amagar la mà.

Alguns comentaris respecte a la proposició de llei. 
He dit que era molt intervencionista, que contempla 
com a obligatorietat qüestions que haurien de ser, en 
tot cas, recomanacions. De fet, l’intervencionisme im-
pregna tota la llei: comença per l’educació; continua 
per la cultura, quan afavoreix aquells certàmens cul-
turals i esportius que incorporen la temàtica LGTB. 
Hem de donar suport a certàmens culturals i esportius 
no perquè incorporin una determinada temàtica, sinó 
per la seva actualitat, pel seu interès, etcètera.
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Hi ha també una qüestió important en aquesta llei a 
més de l’intervencionisme, que és la discriminació po-
sitiva. Aquest grup parlamentari no està a favor de les 
discriminacions positives; no ho està, no ho estem en 
altres aspectes. Jo sóc dona i no estic a favor que hi 
hagi quotes en un partit pel fet que siguem dones. Per 
tant, aquesta discriminació positiva no creiem que al 
final afavoreixi el col·lectiu, amb temes tan importants 
com la sanitat en què hi ha aquesta discriminació po-
sitiva d’una manera molt clara, amb implantació de 
mesures per a l’ocupació. Quan es diu que s’implan-
tarà progressivament índex d’igualtat dintre del sector 
públic i fomentar la seva implantació dintre del sec-
tor privat, s’estan proposant quotes? S’està dient que 
una persona, pel fet de tindre una determinada opció 
sexual, pot optar a un determinat lloc de treball amb 
més punts, amb més oportunitats que una persona que 
no té una determinada opció sexual?

Miri, jo no puc compartir aquest criteri de cap mane-
ra. Jo crec que una persona se l’ha de contractar per 
la seua perícia professional, per la seva vàlua i no per la 
seva condició sexual. Perquè la condició sexual for-
ma part de la intimitat de la persona. I em sembla un 
atemptat contra la llibertat que una persona hagi de 
manifestar la seva condició sexual per accedir a un 
lloc de treball. Aquesta discriminació positiva és una 
autèntica vulneració de drets, va contra la igualtat, es 
carrega l’esforç i el mèrit; i, si no fos per la serietat del 
tema que estem tractant, inclús podríem parlar de la 
picaresca que es podria donar per aconseguir un de-
terminat lloc de treball.

Aquesta llei concedeix a les persones LGTB un sis-
tema de protecció extraordinari del que no gaudeixen 
altres col·lectius. Hi ha molts col·lectius que no estan 
protegits, que no reben cap atenció diferenciada. Per 
què no tenen una llei de no-discriminació els immi-
grants? O determinades ètnies? Perquè segurament 
no tenen un grup de pressió al darrere que fa que 
aquests col·lectius puguin accedir –puguin accedir-hi– 
a aquesta llei diferenciada. 

Doncs, miri, no es pot fer una llei per a tots i cadascun 
dels col·lectius susceptibles que els seus drets siguin 
vulnerats. No acabaríem mai! I fa pocs mesos la con-
sellera de Benestar Social va anunciar una llei general 
de no-discriminació. Aquest es el camí.

Amb aquesta llei es pretén establir una nova categoria 
humana basada en l’opció afectiva sexual. El nostre 
model és absolutament contrari a aquesta tesi. El nos-
tre model és un altre, basat en el respecte a totes les 
persones, independentment de la seva sexualitat, de la 
seva raça o de la seva religió; com tampoc no podem 
estar d’acord amb la inversió de la càrrega, de la pro-
va, que, excepcionalment –excepcionalment–, s’inver-
teix donant tota la responsabilitat al demandat.

I un breu comentari sobre les sancions. Es conté la ti-
pificació com a infraccions administratives de conduc-
tes que ja són objecte de prohibició en el Codi penal. 
Hi ha a l’articulat de la proposició de llei una sèrie de 
penalitzacions basades en la més absoluta subjectivi-
tat. I saben per què? Perquè aquesta és una llei ideolò-
gica que respon a uns determinats criteris ideològics; 

una llei que adoctrina, que intervé en tots els àmbits 
de la vida, que fa un flac favor al col·lectiu discrimi-
nant-lo encara que sigui positivament; una llei que fica 
en el mateix sac realitats absolutament diferents. Per 
això nosaltres vam presentar en el seu dia l’esmena a 
la totalitat i després la vam portar al Consell de Garan-
ties Estatutàries. Perquè la nostra voluntat, ho reitero, 
és garantir els drets de totes les persones i evitar qual-
sevol discriminació, però, des del nostre punt de vista, 
aquesta llei no és, en absolut, l’instrument adequat.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

A continuació, atès que les esmenes subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries varen 
ser presentades conjuntament per quatre grups par-
lamentaris, intervindrà un representant de cada grup 
parlamentari esmenant.

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, té la paraula l’honorable senyora 
Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, presidenta. Una salutació, diputats i dipu-
tades, que em seguiu des de l’hemicicle i a aquelles 
entitats, persones tan diverses però tan interessades en 
el tema que avui abordem, que ens acompanyeu des 
d’aquí, des de la sala de vídeo i també des de casa.

Aquesta llei avui serà una realitat després d’un recor-
regut de més de quatre anys. S’hi va començar a posar 
fil a l’agulla institucional fa quatre anys, però té un re-
corregut previ. I serà realitat, sabeu per què? Per l’obs-
tinació i la voluntat de moltíssima gent: persones indi-
viduals, moltes; col·lectius i partits polítics que creuen 
fermament en els drets i les llibertats de les persones, 
drets i llibertats de primera, perquè no ha d’haver-hi 
lleis i llibertats de primera categoria i lleis i llibertats 
de segona categoria per a persones de primera i de 
segona categoria. A tots vosaltres, gràcies, moltes grà-
cies.

Gràcies, companyes i companys de ponència, que heu 
millorat, i molt, el projecte de llei inicial i amb qui 
hem treball intensivament contra rellotge, amb molt de 
nervis, amb molt de neguit, trucades a altes hores de 
la nit, correus electrònics, caps de setmana...  Això 
és igual, ja estem aquí. Per tant, Violant –Violant–, 
Miquel, David, Quim, José Manuel, senyor Villegas, 
Dolo, gràcies per aquest temps de treball conjunt que 
crec que ha estat exemple de feina compartida malgrat 
les discrepàncies.

Entitats que ens heu empès, que ens heu interpel·lat, 
que ens heu criticat perquè no anàvem prou ràpid, que 
ens heu animat –ahir a la nit encara rebia una truca-
da d’algú de vosaltres que deia «no, estem aquí, volí-
em dir que demà és el dia, que molt bé, que tranquil-
la»–, que heu lluitat i que heu seguit el minut a minut 
d’aquests mesos. No em vull deixar ningú, però ho 
faré dels que heu estat més intensivament a sobre: 
Emilio Ruiz, Quim Roqueta, Eugeni Rodríguez,  Cati 
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Pallàs, i també voldria agrair al Xavier Florensa, a la 
Susana Costa, a la Núria Cid i a tots els serveis del 
Parlament i al Departament de Benestar Social i Fa-
mília i als diversos departaments del Govern que heu 
intervingut, i a la Comissió d’Harmonització, i als 
compareixents en comissió que han estat una ajuda in-
estimable.

I em permetreu, també, que esmenti quatre persones 
que em són molt properes, i suposo que m’ho perdo-
nareu, en primer lloc, Carme Capdevila, Carme Por-
ta, Marta Molina, que van liderar des del Govern de 
la Generalitat l’elaboració d’una llei contra l’homo-
fòbia que perseguís la discriminació de les persones, 
LGTBI, i el tracte diferenciat per raó d’orientació se-
xual. Per elles tres el meu respecte i el meu agraïment, 
com també als seus antecessors.

I Francesc Jaurena, no m’oblido de tu, jurista i mem-
bre de l’equip que va redactar les bases de la llei i que 
ha estat el meu, jo diria que el nostre, suport constant 
a qualsevol hora, abans, durant i després de la ponèn-
cia. Els vostres esforços, de tots vosaltres, no han estat 
en va.

Aquesta llei ens posa a l’alçada del dret antidiscrimina-
tori europeu que encara està en construcció, i a l’espera 
també que es compleixi la resolució Lunacek, l’infor-
me Lunacek, del gener d’enguany, que ha d’obrir tam-
bé noves portes de directives i de deures per la Unió 
Europea. Aquesta llei segueix els passos de les directi-
ves i de les resolucions europees dels darrers deu anys. 
Catalunya torna a fer un nou pas endavant en polítiques 
adreçades a les persones LGBTI, i n’estem orgullosos 
perquè n’hem d’estar. Aquesta llei compleix allò que la 
normativa europea estableix amb relació a les políti-
ques de no-discriminació i igualtat, ja sigui a través de 
recomanacions, de tractats, de directives i d’altres re-
solucions com la Lunacek de les quals Catalunya n’ha 
estat fent una aplicació pionera, efectiva i exemplar des 
del poder executiu, i ara ja ens tocava al legislatiu. Ho 
fem en allò que tenim competència, evidentment; que 
no és, ni de bon tros, el que volem, però per algun lloc 
es comença. També volem acabar tenint competència 
sobre el Codi penal, però aquesta és una qüestió que 
també és molt viva de debat en aquest Parlament i ja en 
parlarem, ja en continuarem parlant.

Per què calia aquesta llei? Per què cal aquesta llei? 
Dades europees, de l’Agència Europea dels Drets Fo-
namentals, relatives a l’any 2012: un 47 per cent de 
les persones LGBT van ser objecte de discriminació 
o assetjament aquest any, i especialment més discri-
minats: lesbianes, joves i persones amb menys poder 
adquisitiu. Un 26 per cent va ser objecte d’agressions 
o amenaces violentes per raó de la seva orientació se-
xual o identitats de gènere, un 35 per cent superior, 
per tant, entre les persones trans. Únicament un 10 per 
cent es va sentir prou segur per denunciar la discrimi-
nació a l’autoritat policial –estem parlant d’Unió Eu-
ropea sencera–, i només un 22 per cent va denunciar 
casos de violència o assetjament. Un 32 per cent ob-
jecte de discriminació en accés a l’habitatge, en l’àm-
bit educatiu o en l’accés a l’atenció sanitària, als béns 
o als serveis, i un 20 per cent objecte de discriminació 
a la feina, gairebé un 30 per cent a les persones trans. 

Crec que no caldrien més arguments. Quines són les 
paraules clau d’aquesta llei que vull defensar? Acció 
positiva, garanties, igualtat de tracte, tutela judicial. 
Quines no són les paraules d’aquesta llei? Intervencio-
nisme, atemptat, sobreprotecció, adoctrinament.

L’objectiu final d’aquesta norma és evitar les situa-
cions tradicionals de discriminació i violència cap a 
lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres,  conegudes 
socialment com homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i 
transfòbia. Utilitzar el dret com a instrument de can-
vi de la situació de les persones i dels col·lectius, i, en 
aquest cas, del col·lectiu LGBTI i de la societat envers 
les persones LGBTI és important per tal de garantir 
l’aplicació pràctica i efectiva del dret a la igualtat reco-
negut per l’ordenament jurídic que ens empara.

En aquest sentit aquesta norma planteja mecanismes 
i mesures concretes per aconseguir que les adminis-
tracions catalanes duguin a terme polítiques i actua-
cions per eliminar aquest fenomen, diguem-ho així, 
estructural i universal de desigualtat. Termes promo-
ció, inducció al respecte, versus tolerància mentre no 
es visualitzin gaire o paternalisme, com apuntava molt 
bé Cristina Sen en el seu article del 12 de setembre a 
La Vanguardia, i que subscric plenament, i que els que 
votarem a favor de tota la llei també el subscrivim.

Aquesta és una llei de garantia de drets, no estem do-
nant més drets a determinades persones; es tracta de 
garantir els que tenen sobre el paper, que no estan ga-
rantits a la pràctica. Avancem amb mesures antidiscri-
minació que estan avalades per Europa i pel Consell 
de Garanties Estatutàries, com ara la inversió de la 
càrrega de la prova en la majoria de discriminacions. 
Les discriminacions majoritàries són les indirectes, 
les que no són evidents, les que no són clares, les més 
difícils de demostrar. Per això hem d’atacar-les de ple.

També té un puntal clau, aquesta llei: un règim sancio-
nador que és ponderat. És que, sense règim sanciona-
dor ni garanties per a uns drets, quina mena de llei tin-
dríem? Una llei de declaració d’intencions. D’aquestes 
ja en tenim –no aquí, a d’altres comunitats autònomes. 
Aquest règim sancionador té com a objecte prioritari 
dissuadir, no multar o penalitzar: dissuadir, és a dir, 
evitar que es produeixi la discriminació, no treure di-
ners després o vés a saber què quan ja s’ha produït la 
discriminació. Ambdós puntals, com he dit, estan ava-
lats pel Consell de Garanties Estatutàries, que, a més, 
ens va formular unes recomanacions de tècnica jurí-
dica que, evidentment, hem adaptat, com també hem 
presentat esmenes tècniques per millorar-ho una mica 
tot plegat. 

Els àmbits sectorials prioritaris? Els evidents. No hi 
entraré perquè no vull esgotar el meu temps, però sí 
que, com us deia, aquesta llei conté el dret a la igual-
tat de tracte, a la tutela judicial, a la legitimació per a 
la defensa del dret a la igualtat, defensa del dret d’ad-
missió, servei integral d’atenció... Han quedat temes 
pel camí de la ponència, evidentment, i el més gros 
de tots ha estat la previsió d’un òrgan independent de 
les administracions públiques en l’exercici de les seves 
funcions, com n’hi ha d’altres a Europa, el que nosal-
tres en dèiem l’«oficina per a la no-discriminació de 
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persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i inter-
sexuals», que hauria de ser responsable d’atendre les 
persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc 
de patir discriminació o violència, que doni respostes 
àgils i adequades, que avaluï les polítiques LGTB, que 
asseguri el compliment de la llei, que assessori el Go-
vern, les organitzacions, el Parlament, que promogui 
la recerca, que publiqui estadístiques, que sensibilitzi, 
que atengui, que... 

Bé. Una disposició addicional, la quart, preveu que 
quan una futura llei antidiscriminatòria creï un ens 
d’aquestes característiques, antidiscriminatori, pugui 
assumir totes aquestes competències que havíem plan-
tejat com a esmena conjunta els quatre grups propo-
sants sense que hi hagi una disminució del nivell de 
protecció i actuació que preveu aquesta llei. Per tant, 
anem fent camí, però no hem arribat, ni de bon tros, 
al final. 

Joana, Joana Serra, que és vicepresidenta segona del 
Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones 
Bisexuals i Transsexuals, ara fa un any, aquí al Parla-
ment, quan vam fer l’acte del Dia Internacional contra 
l’Homofòbia, que va presidir la presidenta del Parla-
ment un any més, ens demanava que féssim aquesta 
llei i ens posava condicions per fer aquesta llei. Doncs, 
ja tenim aquesta llei. I la Joana Serra ens recordava la 
persecució legal i social de les persones LGTBI du-
rant anys tan foscos, i tenim persones que ho van viu-
re aquí. «Primer» –deia la Joana–, «van modificar la 
Llei de vagos y maleantes, en els anys cinquanta, per 
poder considerar l’homosexualitat i la transsexualitat 
com a delicte; es perseguia el col·lectiu LGTB només 
pel fet d’existir. Les autoritats promovien la delació i 
acabàvem a les presons per ser presumptament refor-
mats i curats de les nostres inclinacions desordena-
des», deia la Joana. I prosseguia l’any 70 amb la llei 
de peligrosidad social, que va continuar i va accentuar 
l’estigmatització i la persecució del col·lectiu. Aquesta 
llei va ser parcialment derogada l’any 78, però no va 
ser definitivament abolida fins l’any 92. 

«Moltes persones» –deia la Joana– «trans van patir 
el seu flagell en els anys vuitanta i primers noranta.» 
I aleshores reivindicava davant dels diputats una llei 
pròpia. I per què la reivindicava? Deia: «Perquè hem 
estat perseguits per lleis dissenyades especialment per 
a nosaltres, lleis que han sembrat les llavors de l’ho-
mofòbia i la transfòbia, que tan horrorosament han 
florit a la nostra societat, produint la collita de pati-
ment i de sang per tots coneguda. Només podem re-
parar els estralls causats per la persecució legal amb 
una llei específica de drets LGBT.» I acabava la Joana: 
«No podem tenir una societat on regnin la llibertat, la 
igualtat i la fraternitat si les persones LGTB no tenen 
els mateixos drets que la resta de la població. Per això 
hem de sancionar tots els actes provocats per l’odi cap 
al col·lectiu LGTB, ja que és l’única manera d’extir-
par l’homofòbia i la transfòbia que tanta discrimina-
ció, exclusió i injustícia han causat.» Certament, Joa-
na Serra: avui som aquí per cobrir el front jurídic, un 
front jurídic que no està tancat, que ha de continuar, 
que ha d’avançar.

I vull acabar com he començat: un agraïment a totes 
les persones que heu fet possible aquesta llei. A tots, 
en especial també a la gent amb qui he compartit po-
nència. I un agraïment, també, als que m’heu concedit 
el privilegi de poder ser avui aquí defensant aquesta 
llei, treballant aquesta llei i fent diverses persones una 
mica més felices. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari Socialista, l’il·lustre senyor Miquel Iceta.

Miquel Iceta i Llorens

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, de vegades la vida política ens ofereix dies 
de glòria, dies ben especials, històrics de veritat i no de 
fireta, dies en què culmina la feina de molta i molta 
gent durant molt de temps, una feina que es concreta 
en l’aprovació de lleis o en l’adopció de mesures que 
contribueixen a fer una societat més lliure, més justa 
i més feliç.

Avui és un d’aquests dies. Permetin-me que faci, 
doncs, un breu capítol d’agraïments. En primer lloc, 
al moviment dels gais, les lesbianes i les persones bi-
sexuals i transgènere; a les entitats que el conformen, 
tan diverses com combatives. Es parla molt sovint de 
la necessitat de relligar les institucions amb la ciutada-
nia, de promoure la participació ciutadana, i aquesta 
llei és una bona prova que és possible impulsar una llei 
des de la societat: aquesta llei no existiria sense el mo-
viment LGBT. 

Posar noms a un moviment sempre és arriscat, perquè 
sempre te’n deixes algun, des del nom de les entitats 
amb més presència –la desapareguda Coordinadora 
Gai-Lesbiana, el Front d’Alliberament Gai de Catalu-
nya, el Casal Lambda, Gais Positius, les Famílies Les-
bianes i Gais, l’Associació de Mares i Pares de Gais i 
Lesbianes–, les entitats i experts que van comparèixer 
en comissió, dels quals en destaco el jurista Francesc 
Jaurena, que efectivament va treballar, i molt, i per 
tots; noms propis com els de l’Armand de Fluvià, que 
avui ens acompanya; en Jordi Petit; l’Eugeni Rodrí-
guez, que també ens acompanya; l’Emilio Ruiz, a qui 
he pogut saludar; la Catalina Pallàs; en Pepe Mellinas, 
que avui no l’he vist, però que segur que voldria ser-hi 
si no ha arribat; l’Elisabet Vendrell; en Jordi Samsó; 
l’Alfons Santos; en Joaquim Roqueta; en Jordi Trilla; 
la Gemma Sánchez, i tants i tantes altres que seria im-
possible citar-los a tots i a totes, i me’n disculpo. 

També els portaveus dels grups parlamentaris, que han 
treballat de valent, tots i totes, però entendran que re-
cordi en primer lloc Jaume Collboni, que ho va ser pel 
nostre grup abans que jo, i les diputades Montserrat 
Capdevila, Marina Geli i Eva Granados, que ens van 
anar substituint en un o altre moment, fent una feina en 
la qual hem d’agrair el suport de Rita Roigé, jurista del 
nostre grup parlamentari. Els i les ponents dels altres 
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grups, tots ells i totes elles, però vull fer una especial 
menció a Anna Simó, llevadora del projecte que avui 
sotmetem a votació. I també de la ponent de Conver-
gència i Unió, Violant Cervera, que ha demostrat tanta 
fermesa com flexibilitat, fent possible l’aprovació d’una 
llei que, no ho oblidem, era en l’inici una iniciativa del 
moviment LGTB, i de la CUP, Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el PSC; per això cal esmen-
tar també en David Companyon i en Quim Arrufat. 
No em vull deixar tampoc en José Manuel Villegas, 
de Ciutadans, i, en aquest cas, des d’una gran discre-
pància, el meu respecte personal cap a Dolors López, 
del PP. També cal esmentar la lletrada, Esther Andreu; 
el gestor parlamentari, Lluís Soler, i també els Serveis 
d’Assessorament Lingüístic del Parlament.

Aquesta llei té per mi, per molts i moltes, un fort ele-
ment emocional i personal –jo per això m’he escrit la 
intervenció, també. Algun tros de les nostres vides 
–parlo de les vides dels gais, les lesbianes i les per-
sones bisexuals i transgènere–, de les nostres famíli-
es i dels nostres amics i amigues surt en aquesta llei. 
Hi ha qui diu que aquesta llei no calia, i sento ràbia 
quan algú sembla negar o menystenir la discriminació 
que patim, hem patit o correm el risc de patir els gais, 
les lesbianes i les persones bisexuals i transgènere. 
Aquests que neguen –despectivament, a vegades par-
len de «lobby gai»–, feu el favor de mirar a la tribuna. 
No és un grup que treballa en l’obscuritat per obtenir 
interessos espuris, és un grup de gent que treballa en 
defensa d’uns drets que al capdavall ho són de tots. 
Quan sento parlar en termes despectius de «lobby gai» 
em ve al cap allò de «piensa el ladrón que todos son de 
su condición». (Rialles.)

Que no calia, aquesta llei? Els polítics homòfobs o els 
bisbes mancats de caritat cristiana que diuen això no 
deuen haver vist mai plorar una mare per les agressi-
ons o insults que pateix un fill o una filla, no deuen ha-
ver sentit mai que un adolescent o un jove s’ha acabat 
suïcidant per l’assetjament que patia, no han vist com 
una persona és discriminada en el seu lloc de treball 
pel fet de tenir una orientació sexual que no és la ma-
joritària. Com s’atreveixen a negar una realitat de dis-
criminació i patiment? Com s’atreveixen a negar-nos 
els instruments per defensar la nostra dignitat com a 
persones?

Per la meva condició de gai amb projecció pública, he 
tingut ocasió, al llarg de la meva vida política, d’es-
coltar relats esfereïdors, i també de rebre un immeres-
cut agraïment quan vaig decidir fer pública la meva 
condició sexual. «Això m’ha ajudat», «va ajudar molt 
el meu fill o la meva filla»; ho he sentit dir moltes ve-
gades, prova evident que massa persones en el nostre 
país s’han vist obligades a amagar o a dissimular la 
seva orientació sexual. No accepto, doncs, vingui d’on 
vingui, que aquesta llei no és necessària, ni la falsa 
acusació que és una llei per promoure l’homosexuali-
tat: és una llei per protegir els drets i les llibertats d’un 
col·lectiu ampli i divers i per promoure la felicitat de la 
societat en el seu conjunt.

Estem davant d’una bona llei per fer efectiu el dret a la 
igualtat i la no-discriminació per raó d’orientació se-

xual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere en 
els àmbits tant públics com privats sobre els quals la 
Generalitat i els ens locals tenen competències. Obli-
ga els poders públics, que seran assessorats pel con-
sell nacional de les persones LGTBI, òrgan participa-
tiu i consultiu permanent. El Govern haurà de dotar-se 
d’un òrgan coordinador de les polítiques adreçades a 
les lesbianes, els gais, les persones bisexuals, transgè-
nere i intersexuals i oferir un servei d’atenció integral, 
i haurà de garantir la formació i la sensibilització dels 
professionals i dels treballadors de l’Administració. 
La llei incideix especialment en els àmbits de l’educa-
ció, les universitats, la cultura, el lleure i l’esport, els 
mitjans de comunicació, la salut, l’acció social, l’ordre 
públic, els establiments penitenciaris, el món laboral i 
les polítiques de família. I sí, té sancions per castigar 
i corregir les actuacions discriminatòries, com no po-
dria ser d’altra manera si volem garantir una llei veri-
tablement eficaç i no quedar-nos en un catàleg de bo-
nes intencions. 

Sí, és una bona llei, una llei, com vaig llegir l’altre dia 
al diari La Vanguardia, per a la vida real, per elimi-
nar injustos obstacles a la felicitat de moltes persones. 
Avui és un gran dia. Un dia també per recordar la Sò-
nia, assassinada pel fet de ser precisament com era, 
única i irrepetible, com totes i cadascuna de les perso-
nes que a partir d’avui gaudiran d’una eina molt potent 
en defensa dels seus drets, de la seva llibertat i de la 
seva dignitat.

En acabar aquesta intervenció, vull dir que avui po-
dem dir amb orgull que hem fet un pas enorme per 
la defensa dels drets, que avui ens hem equiparat a 
les nacions europees i més avançades del món en la 
defensa dels drets i de les llibertats de les persones. 
I aprofito, finalment, per anunciar-los que votarem a 
favor de les esmenes conjuntes i de les esmenes tèc-
niques que acaben d’arrodonir el text legal i en contra 
de les esmenes presentades pel Partit Popular. I també 
dir-los-ho: aquesta llei ha passat un filtre, el del Con-
sell de Garanties Estatutàries. Aquesta vegada, a més, 
de forma molt majoritària ha considerat que és una 
llei perfectament correcta, legal i que realment hono-
ra aquet Parlament adoptar-la avui de forma solemne.

Moltes gràcies, presidenta; gràcies, senyores i senyors 
diputats.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

Seguidament, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, l’il·lustre senyor David Companyon.

David Companyon i Costa

Gràcies, presidenta. Consellers..., vull donar les gràci-
es en primer lloc a tots vosaltres. Us he de dir que vos-
altres ens representeu. Vull saludar-vos i enviar-vos 
una abraçada a totes les organitzacions LGTBI que es-
teu avui aquí en el Parlament, que ens seguiu des de 
les sales de vídeo o potser des de casa. 
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En aquests dies de mobilitzacions massives i també 
de fites històriques, sens dubte la vostra lluita avui 
escriu un dia històric amb l’aprovació de la Llei dels 
drets les persones gais, lesbianes, bisexuals i transse-
xuals i per a l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia. I és un dia històric perquè 
l’aprofundiment dels drets de les persones LGTBI..., 
ho fan també per a la resta de ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya.

Com diu l’article 40.8 de l’Estatut de Catalunya, «els 
poders públics han de promoure la igualtat de totes les 
persones amb independència de l’origen, la nacionali-
tat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’o-
rientació sexual, i també han de promoure l’eradica-
ció del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de 
l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti 
contra la igualtat i la dignitat de les persones».

El primer reconeixement és, doncs, per la vostra llui-
ta, una lluita tenaç. Ha valgut la pena, aquest reconei-
xement que en el fons també és la llei, que, també cal 
dir-ho, arriba tard, uns quants anys tard. Una lluita te-
naç que s’ha forjat contra un sistema que perseguia la 
diversitat sexual amb el beneplàcit de les institucions 
polítiques, socials i eclesiàstiques d’arreu del món. 

Aquesta llei és també una petita reparació a totes les 
persones LGTBI que han patit la repressió durant el 
franquisme, però també la brutalitat policial dels fets 
de Stonewall, al barri de Greenwich Village de Nova 
York, o no fa tant l’assalt policial al bar Bata de 
Boatiné el Dia de l’Orgull Gai. Encara avui, a setanta-
quatre països del món l’homosexualitat està prohibida, 
i fins i tot condemnada a la pena de mort.

I sí, cal dir-ho, i fort: sense vosaltres no tindríem 
aquesta llei, sens dubte; una llei de primera. Hi ha qui 
us ha titllat de «xiringuito». En català correcte cal-
dria dir, però, «guingueta». Però potser «guingueta» 
no queda prou despectiu. O potser s’ha volgut fer una 
aportació a la ciència política, i els «xiringuitos» seri-
en organitzacions i entitats que lluiten des dels carrers 
pels drets civils, socials o de ciutadania, fan ILP per 
la renda bàsica o impulsen lleis com aquesta en be-
nefici de la majoria de la gent, i potser els lobbys se-
rien aquells que volen modificar les coses en benefici 
d’una minoria des dels despatxos o les moquetes dels 
hotels de luxe. 

Cal agrair, però, aquestes manifestacions, o aquestes 
declaracions, perquè han fet posar el focus mediàtic 
en l’aprovació d’aquesta llei, coneguda popularment 
com la «llei contra l’homofòbia». I sí, un dels princi-
pals objectius n’és l’eradicació de l’odi, de l’hostilitat i 
del menysteniment envers les persones que tenen una 
orientació sexual no heterosexual. Hi ha qui encara no 
sap que l’homosexualitat no és una malaltia, però que 
l’homofòbia sí. I el més penós de tot és que l’ésser hu-
mà és l’únic animal que la pateix, la malaltia de l’ho-
mofòbia.

Potser els semblo dur amb aquestes paraules, però és 
que l’LGTBIfòbia és incompatible amb un país ba-
sat en els drets i la llibertat, perquè la llibertat també 
és que cada persona pugui viure d’acord amb la se-
va orientació o identitat sexual sense patir discrimi-

nació, cap tipus de discriminació, i naturalment sense 
patir cap tipus d’odi o violència, com la que va patir la 
transsexual Sònia, assassinada aquí al cantó, en una 
glorieta que avui en dia porta el seu nom dins del parc 
de la Ciutadella, assassinada per un grup feixista, i on 
avui les entitats LGTBI ens conviden a totes a celebrar 
l’aprovació d’aquesta llei. 

S’ha volgut presentar aquesta llei com un privilegi per 
al col·lectiu gai. És fals, rotundament fals. Qualsevol 
persona que llegeixi la llei no hi trobarà ni un esment, 
ni una coma, ni un article, que parli de privilegis. En 
absolut. Ben al contrari: quan s’enforteixen els drets 
de les minories s’enforteixen els de les majories. Però 
sembla que això hi ha gent que no ho entén.

Vull donar les gràcies també a totes les persones i en-
titats que han comparegut en la tramitació de la llei. 
Creguin-me, ha valgut la pena. El que els parla ha 
après molt, ha entès molt, i gràcies a vostès aquesta llei 
ha millorat molt i és molt millor que la proposta que 
els quatre grups polítics vam presentar a la cambra. 

Ens hi van explicar què hi ha darrere de les estadísti-
ques com les que recull l’anuari Media.cat a partir de 
les dades de l’Observatori contra l’Homofòbia. L’any 
2013 es van presentar 384 denúncies, amb un incre-
ment del 2 per cent respecte de l’any passat, més d’una 
el dia, i això que la fiscalia ens va explicar a la se-
va compareixença que el 94 per cent dels delictes no 
són denunciats. A Europa, ho explicava abans l’Anna, 
el 47 per cent de les persones LGTBI han estat ob-
jecte de discriminació o assetjament, i els índexs eren 
més elevats entre les lesbianes, els joves i les persones 
LGTBI més pobres. El 26 per cent va patir agressions 
o amenaces violentes, i especialment entre les perso-
nes transsexuals.

Per lluitar contra l’homofòbia calia una llei? Sí, rotun-
dament. Sí. I a més és el que recomana l’Organitza-
ció de les Nacions Unides. És imprescindible una llei 
que deixi clar, ben clar, que l’homofòbia és un delicte 
i que als homòfobs se’ls aplicarà aquesta llei. Per això 
hi ha un règim sancionador. I alhora cal una llei es-
pecífica que es basi en la pedagogia, la formació, les 
eines per poder actuar contra les causes que generen 
l’homofòbia. 

Aquesta llei és històrica no només perquè serà aprova-
da, sinó perquè aquesta llei vol fer efectiu el dret a la 
igualtat de les persones LGTBI. Ens sonarà... Vol ser 
una llei que exerceixi el dret a la igualtat, que sigui 
real, i ho fa des de totes les àrees de la vida social, tant 
en l’àmbit públic com en el privat. Ho fa des del trans-
curs de totes les etapes de la vida i al llarg de les seves 
contingències: malalties, incapacitació o qualsevol al-
tre canvi de l’estat civil, la formació d’una família, la 
privació de la llibertat i fins i tot la mort.

Em vull aturar un moment en un aspecte que al meu 
parer és clau, i agraeixo que hi sigui la  consellera 
d’educació: l’adolescència i l’escola. Volem que es 
formi els professionals de l’educació i la docència en 
la diversitat sexual i de gènere, i fer que s’elaborin i 
s’apliquin currículums lliures de masclisme, de sexis-
me i d’heteronormativitat a totes les escoles, siguin pú-
bliques, concertades o privades. No pot ser que molts 



Sèrie P - Núm. 79 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 41.2  21

nois i noies en el moment de la descoberta de la seva 
sexualitat tinguin una manca de referents que els porti 
a pensar que allò que els passa no és normal. A Cata-
lunya el 43 per cent dels adolescents i joves lesbianes, 
gais, bisexuals o transsexuals que pateixen bullying ho-
mòfob han pensat alguna vegada a suïcidar-se, i el 81 
per cent d’ells s’ho han plantejat.

Deixin-me que els expliqui la llei amb paraules de 
Rosa Borge, en un article que va publicar al diari Ara 
titulat «L’odi, les persones LGTB i la llei». Deia ai-
xí: «La Núria té catorze anys i estudia en un institut. 
Està enamorada d’una companya de classe, però mai 
en dirà res. En Xavier és un noi de la mateixa classe, 
qualificat de “marica”, que és insultat contínuament, 
i fins i tot apallissat de tant en tant. La Núria sap que 
ha de callar. En el futur només el seu cercle més pro-
per d’amigues sabrà la seva orientació sexual. La Nú-
ria sacrificarà les seves parelles per no perdre l’esti-
mació de la família. En Josep té setanta-tres anys i ha 
perdut el seu home després de dècades de convivèn-
cia. Li han recomanat que ingressi en una residència, 
però sap que probablement haurà de tornar a l’armari. 
Quan faci exercicis de memòria, podrà recordar el seu 
company o farà millor d’amagar-se’n? Hi haurà algú a 
la residència que entengui què és el que li passa?» 

Diputats i diputades, això és el que volem canviar. Vo-
lem que aquesta llei transformi aquesta realitat i ori-
enti l’acció de govern. Perquè hi ha algú de vostès que 
no cregui que la Núria ha de poder viure d’acord amb 
la seva orientació sexual, que en Xavier no ha de patir 
bullying i que en Josep ha de viure la seva vellesa sen-
se amagar la seva homosexualitat? 

Sí, volem una llei que garanteixi la gratuïtat de les 
operacions de reassignament sexual; que ha d’assegu-
rar també l’accés gratuït de totes les dones a tenir fills; 
que ha d’articular una lluita decidida contra el bullying 
homòfob; que ha de vetllar pel tractament adequat de 
les realitats LGTBI als mitjans de comunicació i ga-
rantir un espai públic com a lloc de relació, i dignifi-
car la memòria històrica de les persones LGTBI que 
han patit la repressió; que ha de vetllar pels drets de 
tots els tipus de famílies; que ha d’assegurar els re-
cursos necessaris per lluitar contra la sida; que ha de 
dotar totes les administracions de protocols d’actuació 
en el cas d’agressió; que ha d’evitar processos patolo-
gitzadors contra les persones transsexuals i intersexu-
als; que ha de perseguir i castigar les agressions homò-
fobes i transfòbiques; que ha de lluitar decididament 
contra la lesbofòbia i l’homofòbia en l’esport; que ha 
d’assegurar el dret al propi cos; que ha d’assegurar la 
solidaritat i el refugi polític a causa de l’opció sexual o 
la identitat de gènere; que ha de garantir l’atenció ne-
cessària a les persones LGTBI immigrades. 

Volem que aquest servei integral sigui on es pugui di-
rigir tothom. Tothom ha de saber on s’ha de poder diri-
gir. I des del nostre Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida 
fiscalitzarem totes les decisions polítiques i l’acció de 
govern, començant especialment per com es desplega 
i la seva difusió. Aquesta llei ha d’estar al servei de la 
ciutadania, i no la ciutadania al servei de les lleis. D’ai-
xò, aquí ahir en vam viure una bona prova.

Els grups proposants d’aquesta llei vam prendre dos 
compromisos: que no hi haurien retallades a la llei i 
que s’aprovaria abans de l’estiu. Us puc assegurar que 
la llei ha millorat. No vam poder complir el compro-
mís que s’aprovés abans de l’estiu pel recurs que el 
Partit Popular va presentar al Consell de Garanties. 
Però els ho hem d’agrair, perquè el Consell de Garan-
ties ha dit per unanimitat que aquesta llei és una llei 
de primera, que la inversió de la càrrega de la prova 
que s’incorpora a la llei, aquesta tècnica jurídica que 
s’aplica en el dret antidiscriminatori, és correcte que hi 
sigui. I amb la mateixa contundència ho ha fet amb 
relació al règim sancionador. Una llei que contempla 
aspectes innovadors, com la responsabilitat d’un pro-
pietari d’un establiment d’oci a no permetre actituds 
homòfobes en el seu interior o la sanció de no poder 
contractar amb l’Administració i els ens públics. Però 
també ho fa amb relació als límits de la llibertat d’ex-
pressió, un dret que no pot emparar l’homofòbia. 

I cal agrair-los també aquest retard perquè ens ha per-
mès conèixer una resolució aprovada el passat 26 de 
setembre a les Nacions Unides, que han aprovat una 
resolució en la qual insten els estats a aprovar legis-
lacions específiques, com la que avui aprovarem aquí 
en el Parlament de Catalunya, per combatre la violèn-
cia i la discriminació per raó d’orientació sexual. Sa-
ben quins països hi han votat en contra? L’Aràbia Sau-
dita, Algèria, Botswana, la Costa d’Ivori, els Emirats 
Àrabs, la Federació Russa, Gabon, Indonèsia, Kenya, 
el Marroc, el Pakistan i les Maldives. I saben què ha 
fet l’Estat espanyol? Hi ha votat a favor. Diputades i 
diputats del PP, potser encara són a temps de votar a 
favor d’aquesta llei, que el que planteja és la no-dis-
criminació de les persones LGTBI. O potser voldran 
donar la raó a la presidenta de l’Associació de Trans-
sexuals de Catalunya, que en la seva compareixença 
ens va dir: «No és d’estranyar que els mateixos que 
ens neguen que Catalunya és una nació, que li neguen 
el dret a decidir, siguin els mateixos que ens diuen que 
no podem decidir el nostre gènere, que jo no puc de-
cidir si sóc home o dona, que m’obliguen encara a ser 
home»? Diputades i diputats d’Unió, encara també sou 
a temps de posar-vos al cantó de la llibertat i la no-
discriminació de les persones LGTBI.

I vull acabar, en els últims trenta segons, donant les 
gràcies, com han fet els altres, pel treball que hem fet. 
A la Laura Massana, per haver-me cedit la possibilitat 
de ser ponent pel meu grup. A la Marta Ribas, pre-
sidenta de la Comissió d’Igualtat, que avui no hi pot 
ser perquè està a Montcada donant suport a uns com-
panys i companyes de la PAH que són jutjats per llui-
tar per un altre dret, en aquest cas el dret a l’habitatge. 
A l’Anna Simó, que ha estat l’ànima de la llei. Et me-
reixes tots els aplaudiments que t’han fet, Anna; tu i 
tot l’equip, en Jaurena... Al Miquel Iceta, del qual vam 
viure el seu trànsit de secretari primer de la Mesa a 
primer secretari del PSC i no va faltar mai a les reuni-
ons. Gràcies, Miquel. Ha estat un plaer treballar amb 
tu. Al Quim Arrufat, amb els seus comentaris sempre 
precisos. Sempre, la veritat. A la Violant. Violant, has 
estat la filadora d’aquesta llei i la teixidora dels con-
sensos. Ha estat un plaer aprendre de tu. Gràcies a tu i 
també al teu grup. I a la Dolo –i a la Dolo–, una perso-
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na molt simpàtica. (Rialles.) I quan dic «una persona 
molt simpàtica» no és allò que se li diu a algú per dir-
li allò altre. Ella, encara que ha fet una intervenció du-
ra aquí, ens ha ajudat i ens ha aportat també solucions. 
No sé si faig bé de dir-ho, però algunes de les coses 
que tenim en aquesta llei també són de la Dolo, i vull 
que tothom ho sàpiga.

Moltes gràcies a vosaltres.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Va, que ja s’acaba el temps del silenci, eh? (Rialles.) 
Gràcies a totes i a tots els convidats.

Sempre és difícil, en un dia així, intentar  sintetitzar, 
però ho provarem. Quaranta-cinc anys després de 
 Stonewall, avui és un dia segurament per convèncer-se 
que l’única lluita que es perd és la que s’aban dona 
i que els únics vençuts són els que no lluiten. Però 
també, com deia en Miquel des de posicions ideològi-
ques tan distants, és un dia per passar de boca a orella 
o de boca a boca el retorn de la política, no?, i la con-
vicció que avui avancem democràticament, que avui 
avancem culturalment i que avui avancem èticament i 
que som un país una mica millor.

En els agraïments obligats i impossibles, òbviament a 
l’Anna. A la tercera també va la vençuda; això diu la 
dita. I, quan un país, quan una societat legisla en base 
als principis universals d’igualtat i de no-discrimina-
ció, és obvi que és un motiu infinit d’orgull.

La realitat, és obvi que obligava. S’han dit algunes co-
ses que nosaltres, òbviament, les trobem inacceptables 
i vergonyants. Una llei contra l’homofòbia era abso-
lutament imprescindible. La realitat obliga. Qui pensi 
que no, només ha d’anar a l’anuari de la Fiscalia gene-
ral de Delictes d’Odi i comprovar que dels 1.172 delic-
tes d’odi, doncs, la majoria estan vinculats a delictes 
d’homofòbia, de transfòbia o de lesbofòbia.

És una llei, a més, que, s’ha dit –intentarem no repe-
tir arguments–, combat totes les formes de discrimi-
nació; a Catalunya, una cada dia. També, qui vulgui 
llegir les estadístiques..., que les estadístiques mai ex-
pressen la realitat, però és obvi que combat totes les 
formes de discriminació: les directes i les subtils, 
les múltiples i les indirectes, les sibil·lines i les ferés-
tegues.

S’ha parlat també molt, en el decurs del debat de la 
Llei d’homofòbia, que aquells elements, entre come-
tes, «més polèmics» eren el del règim sancionador i el 
de la inversió de la càrrega de la prova. Què significa 
que hi hagi un règim sancionador? Que s’ha acabat la 
impunitat i que s’ha acabat la immunitat d’aquells que 
escupen odi.

A més, com s’ha dit també, seguint les recomanacions 
de la Unió Europea, intentem homologar-nos a altres 

realitats també vergonyants que també han emprat el 
dret antidiscriminatori, com és el cas de la violència 
racista o la violència masclista.

I també és veritat que aquesta és una llei global i ho-
lística, una fita històrica, a parer de la CUP, que també 
implementa polítiques transversals, interdepartamen-
tals, serveis d’atenció integral, i que dibuixa tot allò on 
calen noves formes d’intervenir, no?: en educació, en 
salut, en cultura, en lleure i esport, en vellesa i tercera 
edat, en la defensa aferrissada, i apassionada també, 
dels drets i les llibertats fonamentals de les persones 
amb una orientació sexual no heteronormativa.

És una llei també, com s’ha dit, i nosaltres també pen-
sem..., després hi tornarem, al fons, però la forma 
també ens desvetlla d’un país diferent, d’un país que 
ja va sent diferent, d’un país que reclama més i millor 
democràcia, d’un país que reclama noves pràctiques 
polítiques, d’un país en què, enmig de la crisi més pro-
funda del sistema de presentació i representació de la 
democràcia, també al marge de les institucions, doncs, 
ha nascut aquesta llei, que és veritat que va néixer ja fa 
molt de temps a la societat, de baix a dalt, amb un po-
tentíssim teixit social que ha fet tota la feina, en condi-
cions molt pitjors de les que avui aquesta cambra està 
legislant, i amb moltíssima, també, amb santa pacièn-
cia, però també que ens recorda que és així com es fan 
les coses i que aquest també és el país que volem per 
al futur en tants altres àmbits, no? Aquesta societat 
que sempre va per davant, aquesta societat que exer-
ceix l’autotutela..., durant molt de temps l’autotutela 
dels drets i les llibertats de gais i lesbianes l’ha fet la 
mateixa societat, el mateix moviment popular. I avui 
–després ens hi referirem– és ben cert que el que ha 
sigut una lluita civil, doncs, passa a ser pràcticament 
institució, que hem passat de l’agenda pública a la po-
lítica pública.

S’han dit algunes coses sobre les quals no ens podem 
estar d’opinar. El que més ens preocupa és que avui 
també hem sentit arguments que justifiquen precisa-
ment aquesta Llei contra l’homofòbia. Hi ha dinàmi-
ques que en tota realitat de violència, d’odi, de dis-
criminació, abans contribueixen a encoratjar-les: la 
banalització, la minimització, la justificació; és allò 
de, alguns, tirar la pedra i amagar la mà, però que es 
crea primer un context ideològic que després acaba 
amb fets absolutament gravíssims.

S’ha parlat també d’intervencionisme, de control i 
d’imposició, però per nosaltres aquest intervencionis-
me i aquest control que també s’acaba són els que du-
rant molt de temps, doncs, la professió de la fe catòlica 
ha intentat aplicar sobre els nostres cossos i les nostres 
estimes. No creiem en Déu, però no serà Déu qui era-
diqui l’homofòbia, seran les persones.

També s’ha parlat, òbviament, d’aquesta perversió del 
dilema d’intervenir, no intervenir... Aquesta llei tam-
bé és un fre d’emergència, que diria Walter Benjamin, 
perquè, si no legislem sobre la discriminació, el que 
queda és la discriminació, i és la llei no natural de la 
discriminació.

S’ha parlat també en aquests temps i de forma vergo-
nyant, la setmana passada, si no m’equivoco, de «xi-
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ringuitos». «Xiringuito» és el que alguns tenen muntat 
al Palace des de fa quaranta anys, a costa de les finan-
ces públiques. (Remor de veus.)

Dit això, sí que és veritat que des del punt de vista 
d’aquest fre d’emergència, d’aquest paper que fa la so-
cietat per utilitzar el dret contra el cercle letal de la 
història de la submissió, caldria mirar enrere per se-
guir endavant, no? Va haver-hi un temps, que ja no és 
aquest, afortunadament, però va haver-hi un temps 
molt més difícil, molt més complicat, molt més fosc. 
I, encara que fos quaranta dècades enrere, allà és on 
realment va néixer aquesta llei, en aquells que en con-
dicions molt pitjors, suportant-ho tot –l’estigma secu-
lar, la mirada atàvica, la tirania dels silencis–, van de-
cidir que seguirien estimant com volien estimar. S’han 
acabat els armaris, s’han acabat les reixes i s’ha aca-
bat de veure una presó dins d’una societat oberta. S’ha 
acabat, com s’ha dit també i com han recordat també 
el Miquel i l’Anna, la Llei de vagos y maleantes –avui 
aquesta llei també se’n va a la paperera de la història–, 
la Llei de perillositat social, se’n va Thatcher, la secció 
28A, i torna Ocaña. Però, en tot cas, tant de bo, per-
què nosaltres també..., feta la llei, en aquest cas no es-
tà feta la trampa, però la llei ho aguanta tot i el paper 
ho aguanta tot, i nosaltres sí que tenim com a mínim 
tres expectatives, no?: que s’apliqui ben aviat, que la 
justiciabilitat sigui real i que dintre sis, set, vuit..., un 
any, puguem fer la primera avaluació i, efectivament, 
poder dir que no només som un país que ha aprovat 
una llei pionera, sinó que som un país que aplica una 
llei pionera.

Hi ha una cosa que hem après del moviment LGBT i 
és òbvia, i que a més és compartit i que entra en el de-
bat de la intervenció / no-intervenció: és que per nos-
altres, com en altres xacres, els combats de fons, les 
curses i les maratons per la llibertat no remeten úni-
cament i exclusivament a un debat policial i judicial. 
Això és un pas més, només, perquè el debat de fons, 
el de veritat, és el de la lluita ètica, la lluita pedagògi-
ca, la lluita cultural, la lluita política, en definitiva, i la 
lluita dels valors.

Des d’aquesta perspectiva, sí que hi ha una dinàmica 
en els nous temps que vindran, que és que la societat 
és qui ha fet aquesta llei. Aquesta llei la vau fer vosal-
tres, tots ho hem dit. Nosaltres des del primer dia hem 
dit que no en tocaríem ni una coma. Surt sense retalla-
des en temps de retallades, que ja és molt dir també; 
us aneu superant, o ens aneu superant a nosaltres, i ara 
torna al carrer. Aquesta és la lògica dialèctica.

I, finalment –i se m’acaba el temps i no ho podré dir 
tot–, una darrera reflexió, que és que quan una societat 
legisla contra delictes d’odi, contra violències de per-
secució, contra silencis també seculars, ho fa també 
des d’un homenatge permanent i una memòria inex-
pugnable a aquells que en altres condicions no ho van 
poder fer.

Finalment, quan es legisla i es fa una llei contra l’ho-
mofòbia, en un combat que és molt més ampli, que 
és cultural, que és polític, del que es tracta és de des-
activar tots els camins polítics, acientífics i filosòfics 
que porten a justificar, a banalitzar o a minimitzar la 

discriminació. Des d’aquesta mirada enrere de tantes 
dones i tants homes que van seguir endavant en con-
dicions d’absoluta persecució, nosaltres, que som els 
seus, avui tenim un record especial, òbviament, per la 
Sònia, també per Juan Andrés Benítez, perquè la his-
tòria no es repeteixi. Aquesta llei també està feta per-
què la història no es repeteixi i perquè la història no 
sigui repetida. És fruit de l’acció humana, i és l’acció 
humana la que pot assolir que aquella vella proclama 
antifeixista del «mai més, enlloc, contra ningú» sigui 
avui una realitat a casa nostra.

Acabo amb l’agraïment i el reconeixement, i que corri 
la veu i que ho sàpiga tothom, que aquesta llei ha vin-
gut del mateix moviment gai i lesbià, que aquest país 
pot estar orgullós del moviment LGBT que té, i que 
avui, amb la que està caient, que no són poques, som 
una mica més lliures; que seguirem estimant com vul-
guem, i que amb la que està caient també gràcies per 
fer d’aquest racó del món un lloc una mica millor. Se 
us estima lliurement.

Gràcies.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

A continuació, per fixar la seva posició té la parau-
la, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la il-
lustre senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señores diputados, seño-
ras diputadas, señor conseller..., bienvenidos también 
los representantes de las entidades y de los colectivos 
de LGTB que hoy nos acompañan, bienvenidos a este 
debate final y votación de la ley, de vuestra ley, de la 
Ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bi-
sexuales y transexuales y la ley para la erradicación 
de la discriminación que sufren estos colectivos.

Sinceramente, se percibe emoción hoy en la sala. Yo 
llevo casi dos años de diputada, y os digo que es el 
día, la vez que más emoción he percibido desde las 
bancadas de los invitados. Y no me extraña, porque 
vosotros lleváis muchos años reivindicando esta ley.

Y nosotros desde el grupo nos hacíamos una pregun-
ta: ¿tiene sentido, en el siglo xxi, aprobar una ley para 
proteger los derechos del colectivo LGTB? Nosotros 
pensamos que sí, porque si uno mira simplemente al 
mapa del mundo se dará cuenta de que aún hoy hay 
muchísimos países donde la orientación sexual dife-
rente a la heterosexual está prohibida y en algunos 
casos se castiga con la pena de muerte. Es evidente 
que nosotros estamos en un país de la Unión Europea, 
no es la misma situación, pero incluso también en la 
Unión Europea existe discriminación. Y se puede ver 
con datos objetivos. En el año 2012 se hizo una en-
cuesta a nivel de toda la Unión Europea, y se pusie-
ron de manifiesto datos que son, pues, muy clarifica-
dores: el 50 por ciento de las personas que pertenecen 
a este colectivo han sido discriminadas o acosadas en 
el último año por su condición sexual; solo un 10 por 
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ciento de esas personas se han sentido con confianza 
suficiente para denunciarlo ante las instancias perti-
nentes. Y un dato también muy preocupante, y es que 
el 25 por ciento de estas personas han sufrido acoso o 
discriminación en su ámbito más cercano, a veces en 
su ámbito familiar.

Pero más allá de los datos, ¿hay alguien en esta sala 
que no haya presenciado nunca una muestra clara y 
grave de homofobia, de incomprensión, de rechazo a 
las personas que no son heterosexuales? ¿Hay alguien 
que pueda decir que no la ha presenciado? Yo no pue-
do hablar por todos, pero yo me imagino que todos 
en algún momento de nuestra vida hemos presencia-
do ejemplos graves de rechazo, de incomprensión y de 
desprecio a las personas que no son heterosexuales.

Por tanto, sí tiene sentido seguir avanzado en este te-
ma, aunque nuestro ordenamiento jurídico hace ya 
mucho tiempo que protege la no discriminación, con 
el artículo 14: «Todos los ciudadanos somos iguales 
ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por ninguna circunstancia personal.» Lo dice 
nuestra Constitución española. También en el ámbito 
penal es un agravante penal el hecho de que los de-
litos puedan estar motivados por un sentimiento ho-
mófobo.

Los países de nuestro entorno de la Unión Europea 
tienen una protección jurídica similar, pero aun así la 
Unión Europea, en el año 2010, en una recomendación 
del Consejo de Europa, instó a los estados miembros a 
seguir avanzando en medidas legislativas, en este tipo 
de medidas, en leyes, para erradicar la discriminación 
contra el colectivo LGTB y para promover la toleran-
cia. Por tanto, sí que es necesario seguir avanzando, 
porque tenemos, sin duda, igualdad legal e igualdad 
formal, pero falta aún igualdad real y efectiva.

Desde Ciutadans nosotros siempre defendemos que 
todos los ciudadanos deben ser tratados en igualdad 
y con respeto, independientemente de sus circunstan-
cias personales: de su raza, de su sexo, de su orienta-
ción sexual, de la ideología política que tengan o de la 
lengua que hablen. Y, por tanto, es necesario seguir 
avanzando en este tema.

Como reflexión general, yo creo que en nuestra socie-
dad no está muy bien visto el ser diferente, el ir en 
contra de la mayoría parece que no tiene mucho va-
lor. Pero les aseguro que ser diferente a la mayoría no 
nos hace ser peores ciudadanos o ser peores personas. 
Y es cierto que el colectivo LGTB no es el único que 
sufre discriminación, obviamente, como se ha dicho 
aquí; hay otros colectivos que también sufren fuertes 
discriminaciones, y que todos ellos merecen la misma 
protección, pero el colectivo LGTB tiene una particu-
laridad, quizás, que a veces no somos conscientes de 
ella, y es que muchas veces sufren el rechazo en su 
propio ámbito familiar. Hay personas que se pasarán 
toda la vida sin reconocer ante sus propias familias 
que son homosexuales, y esto sin duda es una diferen-
cia, una circunstancia fundamental respecto a otros 
colectivos que sufren discriminación.

Y yo creo que esta ley..., lo que nosotros al menos he-
mos pretendido al participar en ella y al votar a favor 

es que se promuevan las condiciones necesarias para 
que se garantice la igualdad de derechos de estas per-
sonas. 

¿Con qué medidas nosotros nos familiarizamos más 
con esta ley? Pues las de detección precoz, detección 
precoz de las muestras de incomprensión, de rechazo 
y de discriminación hacia el colectivo LGTB, sobre 
todo en el ámbito escolar, donde los niños y los jóve-
nes sin duda son más vulnerables. También en la for-
mación de las personas que tienen que atender estas 
circunstancias de discriminación: tienen que tener una 
correcta formación y sensibilización para dar una res-
puesta adecuada a cada tipo de discriminación, tam-
bién el del colectivo LGTB. Sin duda, una sensibili-
zación social, porque sigue siendo tabú, sigue siendo 
un problema en determinadas circunstancias recono-
cer que uno tiene una orientación sexual diferente a la 
heterosexual. Y también otras que avanzan en el mero 
análisis estadístico de qué es lo que ocurre en nuestro 
entorno para poder darle una respuesta. Nosotros con 
estas medidas nos sentimos perfectamente familiari-
zados y estamos de acuerdo.

También creemos que se debe aprobar una ley para-
guas de lucha contra todas las discriminaciones, y ya 
la consellera ha anunciado su aprobación en los próxi-
mos meses, o su tramitación. Y estamos convencidos 
porque la lucha contra la discriminación tiene que ha-
cerse de una manera coordinada y de una manera óp-
tima. Y, por tanto, nosotros creemos en que debe ha-
ber unos mecanismos coordinados y optimizados y 
unificados para luchar contra todos los tipos de discri-
minación, también contra la LGTB.

¿Y por qué también pensamos que debe hacerse de 
forma coordinada? Porque hay discriminaciones múl-
tiples, como ustedes saben perfectamente: hay perso-
nas que son discriminadas por ser gais, pero también 
por pertenecer a una raza diferente a la blanca, la eu-
ropea; o son discriminadas porque pertenecen a un 
colectivo o a una etnia minoritaria y son gais. Por tan-
to, no tiene sentido que los circuitos de lucha contra la 
discriminación se lleven a cabo de manera totalmente 
paralela. Nosotros pensamos que es necesario que se 
hagan de manera coordinada. Y que se apruebe esta 
ley hoy no impide que se puedan llevar a cabo de ma-
nera coordinada: en la medida en que se aprueba una 
ley de no discriminación y se pongan en marcha los 
órganos, los mecanismos y los protocolos de atención 
a estas discriminaciones, es perfectamente posible y 
viable que se haga de manera coordinada.

Quiero hacer referencia de manera específica a los as-
pectos jurídicos que han sido objeto de discusión y de 
debate durante la ponencia, y también durante el deba-
te de hoy, porque ustedes saben que a nosotros el rigor 
jurídico, pues, nos importa mucho. 

En primer lugar, una de las cosas que más se han 
puesto en cuestión es el régimen de infracciones y 
sanciones. Yo les digo que el régimen que había en el 
texto inicial de esta ley nosotros ya dijimos y manifes-
tamos en el debate a la totalidad que era inviable, des-
de el punto de vista técnico y jurídico, el régimen ini-
cial de infracciones y sanciones. Pero se ha corregido 
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durante la tramitación parlamentaria, y, por tanto, es 
un régimen de sanción e infracción perfectamente le-
gal. ¿Por qué? Pues porque prevalece el ámbito penal, 
como no podía ser de otra manera, y esto no supone 
ninguna invasión competencial del ámbito penal. No 
invade, tampoco, el ámbito procesal, porque no con-
templa instrumentos jurisdiccionales. Y también res-
peta el derecho a la libertad de expresión, obviamen-
te, porque el derecho a la libertad de expresión nunca 
ha amparado, en ningún ámbito, expresiones notorias 
y explícitas de carácter vejatorio que inciten a la vio-
lencia, que son los que persigue esta ley. Por tanto, se 
respeta este derecho fundamental, que es la libertad 
de expresión.

Y el segundo de los aspectos jurídicos que ha sido ob-
jeto de debate es el de la inversión de la carga de la 
prueba. Realmente, la redacción de la ley quizá pueda 
dar a entender que en nuestro país de repente ha salta-
do por los aires el principio de presunción de inocen-
cia, pero no es así, porque insistimos en que prevalece 
el ámbito penal, donde está perfectamente garantiza-
do el principio de presunción de inocencia. Y, en los 
ámbitos de la materia civil, en los pequeños ámbitos 
donde sí que puede producirse esta inversión de la 
carga, están respaldados por la normativa estatal que 
ha traspuesto directivas comunitarias del año 2000 y 
2004.

No quiero centrarme en temas jurídicos, pero me pa-
recía importante defender que para nosotros es una 
ley legal y constitucional, y no solo para nosotros: lo 
dice el Consell de Garanties Estatutàries por unanimi-
dad, y para cualquiera que esté al tanto de la situación 
política actual en Cataluña saber que el consell diga 
algo por unanimidad ya, a priori, te dice que bueno, 
que cierta base jurídica tiene que haber, para que to-
dos los miembros nombrados por los partidos políti-
cos estén de acuerdo en esto. 

Pero no solo el Consell de Garanties Estatutàries, 
también el Consejo de Estado en el año 2010 hizo un 
informe sobre el Anteproyecto de la ley de no discri-
minación, una ley del Gobierno Zapatero que no llegó 
a ver la luz, pero que era muy similar en estos aspec-
tos, y el Consejo de Estado avaló la constitucionalidad 
y la legalidad.

Por tanto, nosotros pensamos que es una ley legal y es 
una ley constitucional. Además, no es la única ley que 
se está llevando a cabo en este sentido en España. Por 
ejemplo, en el Parlamento de Andalucía recientemen-
te se ha aprobado también una ley en este sentido, por 
cierto, con los votos a favor del Partido Popular, en 
Andalucía.

Insistimos en que para que se puedan proteger los de-
rechos de las personas tiene que haber seguridad ju-
rídica, y, por tanto, apelamos a una ley paraguas de 
la no discriminación que sea elaborada desde un rigor 
jurídico y técnico.

Pero yo, llegados a este momento, me voy a sincerar 
con ustedes. (Veus de fons.) Ya lo hemos hecho, ¿eh?, 
sí, sí. Con los colectivos LGTB. Como ellos bien sa-
ben, y como ya les he dicho muchas veces, nosotros 
nunca hubiéramos votado a favor el texto original que 

entró en este Parlamento, nunca, porque partía –para 
nosotros, ¿eh?– de unos criterios de inviabilidad técni-
ca y jurídica. Pero compartíamos el objetivo final de 
esta ley, que era luchar contra la discriminación del 
colectivo LGTB, y por eso votamos a favor de su tra-
mitación, porque estábamos convencidos de que du-
rante la tramitación se podían solventar aquellos pro-
blemas, y ha sido así.

Lo que ha ocurrido con esta ley ha sido, para nosotros, 
un ejemplo de lo que puede llegar a ser un debate, una 
negociación y un consenso parlamentario entre las di-
ferentes fuerzas políticas. Y aquí quiero agradecer a 
nuestro diputado José Manuel Villegas, que es el que 
ha estado en la ponencia y el que ha trabajado en nom-
bre de Ciutadans para que esta ley sea una buena ley 
contra la homofobia.

Estoy segura de que esta no es la ley perfecta para 
nadie: no es la ley que los colectivos querían en un 
inicio, y no es la ley, quizás, que les hubiera gustado 
aprobar a los grupos parlamentarios que impulsaron 
esta ley. No es una ley perfecta para nadie. Pero yo 
creo que es una buena ley de consenso para alcanzar 
un objetivo que sin duda compartimos, que es luchar 
contra la discriminación del colectivo LGTB.

Y el mensaje que damos hoy aprobando esta ley es 
un mensaje, también, de visibilidad. Existe discri-
minación aún hoy en nuestro país contra el colectivo 
LGTB. Y lo digo porque a veces negar que existe esa 
discriminación es el mayor impedimento para solu-
cionar el problema, existe, y sigue siendo necesario 
avanzar en la igualdad, no solo del colectivo LGTB, 
porque hay, desgraciadamente, muchos colectivos dis-
criminados, pero también en el colectivo LGTB.

Y como reflexión final: cuando uno aprueba alguna 
ley de lucha contra alguna discriminación no solo es-
tá beneficiando al colectivo discriminado, sino que está 
be neficiando al conjunto de la sociedad, de la misma 
manera que cuando se avanza en la igualdad de los 
derechos entre hombres y mujeres no solo se benefi-
cian las mujeres, sino que se beneficia el conjunto de 
la sociedad.

Desde ese convencimiento, que es una buena ley, que 
es una ley necesaria, que es una ley de consenso, que es 
una ley legal, constitucional, y que es una ley que da 
visibilidad a un problema que existe, desde ese con-
vencimiento nosotros, desde Ciutadans, votaremos a 
favor.

Les damos la enhorabuena, compartimos la emoción. 
Y les decimos, también, que esto no es ningún mila-
gro, que esta ley no va a cambiar la situación como 
una varita mágica, pero es un paso, es un granito de 
arena en un largo camino que tenemos todos para al-
canzar la plena igualdad de todos los ciudadanos, in-
dependientemente de su orientación sexual o de cual-
quier otra circunstancia.

Enhorabuena y a disfrutarlo.

Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, 
señora consellera.

(Aplaudiments forts i perllongats.)
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La presidenta

A continuació, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió es distribuirà el temps entre la diputada il·lustre 
senyora Violant Cervera i la diputada Mercè Jou. 

Té la paraula, en primer lloc, la il·lustre senyora Vio-
lant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. Consellers, il·lustres dipu-
tats i diputades, moltes gràcies per l’assistència tan 
majoritària en aquest dia tan especial, i una saluta-
ció, per tant, molt, molt, molt especial a tots els repre-
sentants de les entitats LGTBI que ens acompanyeu 
en aquesta sala i als que també ens estan acompa-
nyant en la sala de vídeo del costat; moltes gràcies per 
acompanyar-nos, moltes gràcies, sobretot, per la fei-
na que heu estat fent durant tants i tants anys, i mol-
tes gràcies, sobretot, per haver-nos ajudat a configurar 
aquesta llei, aquesta, crec, magnífica llei.

Avui és un dia especial, de sentiments diversos i a ve-
gades contradictoris: nervis, nervis per un moment 
molt especial; satisfacció, satisfacció infinita per ha-
ver arribat al consens que tots volíem, la majoria dels 
grups d’aquesta cambra donaran suport a aquesta llei, 
i, per tant, moltíssima, moltíssima satisfacció.

Abans permetin-me uns quants agraïments. En primer 
lloc, al meu grup parlamentari, per haver-me donat 
l’oportunitat de ser ponent en aquesta llei. Tan sols un 
any després d’haver entrat en aquesta cambra, em van 
donar l’oportunitat de ser ponent en la primera meva 
llei, que evidentment em marcarà i em marcarà molt, 
no només per la tècnica legislativa que evidentment 
s’aprèn en una tramitació com aquesta, sinó perquè a 
més a més m’ha permès entrar, submergir-me en un 
món que coneixia –jo crec que tots coneixem, doncs, 
el món dels gais i de les lesbianes, dels transsexuals i 
bisexuals–, però que m’ha ajudat a submergir-m’hi i de 
veritat, de veritat, i a entendre de veritat quins són els 
seus sentiments i quines són les seves necessitats.

Agraïment, també, a tot l’equip de Convergència i 
Unió: als assessors, de premsa, i especialment a la 
Mercè Puig, absolutament incansable a l’hora d’ enviar-
me tots i tots els documents. 

Un agraïment, també, molt especial a la Mercè Jou. 
Aquesta llei és una llei de Convergència i Unió, i a pe-
sar –i ella ho explicarà després– que hi ha una part 
del seu articulat on ells, doncs, faran un vot dife-
rent del de Convergència Democràtica de Catalunya, 
d’aquesta llei són coresponsables Convergència i Unió, 
perquè totes les meves aportacions eren la coresponsa-
bilitat de tot el meu grup parlamentari. Per tant, Mer-
cè, moltíssimes i moltíssimes gràcies.

Un agraïment, també, molt especial als serveis de la 
cambra, als jurídics i als lingüístics. Gràcies, Esther. 
De fet, ha set complex i complicat, havíem de fer dis-
cursos jurídics quan en realitat teníem profundes 
discussions polítiques i de matisacions.

També, un agraïment als gairebé cinquanta comparei-
xents que han contribuït a millorar el text; cinquanta 

compareixents que ens han ensenyat i ens han dit que 
era necessària una llei específica de no-discrimina-
ció LGTBI, que també ens han dit que no els acabava 
d’agradar el text i ens han presentat aportacions que 
hem introduït en format d’esmenes, i, per tant, moltís-
simes gràcies a tots ells.

Moltes gràcies també al Govern, amb el qual perso-
nalment he tingut una vinculació directa i ens hem 
anat coordinant per poder millorar el redactat de la 
llei inicial. Ja ho explicaré més endavant, però, en re-
alitat, aquesta llei és el reflex del que en aquests mo-
ments el Govern de la Generalitat està duent a terme 
des de l’any 2007 a través del Pla interdepartamental 
que té aprovat –que va aprovar l’antic Govern– i que 
actualment el Govern, doncs, també està executant.

Moltes gràcies, ja ho he dit, a les entitats per haver 
contribuït en el redactat inicial i per haver set com-
prensives en la necessitat d’arribar al consens al qual 
hem arribat.

I moltes gràcies, doncs, a tot l’equip de ponència. Una 
autèntica –autèntica– experiència de com es treballa 
intensament amb tensions, com marxàvem de la sala 
per després tornar-nos a trobar per intentar arribar a 
aquells consensos. Moltes gràcies a l’Anna; moltíssi-
mes gràcies al David; moltes gràcies al Miquel, que hi 
era i no hi era però sempre –sempre, sempre– hi era 
present; moltes gràcies al José Manuel; moltíssimes 
gràcies al Quim..., sabem que, a vegades, som de po-
sicions diferents, però sempre arribàvem a un consens 
únic, i també moltes gràcies a la Dolors, perquè..., bé, 
entre tots vam intentar fer ric i millorar, tot i les posi-
cions diferents, aquest text.

Sóc de les que penso que un text d’aquestes caracterís-
tiques ha d’estar aprovat per la majoria dels grups de 
la cambra, perquè si volem que sigui eficient i trans-
versal, ha de ser, doncs això, consensuat per la majo-
ria dels grups, perquè sigui perdurable en el temps. És 
molt probable que la llei no ens agradi al cent per cent, 
a tothom; tots hauríem canviat coses, uns per massa 
i els altres per massa poc; però la realitat és que hem 
arribat al consens, a un consens en què tots senzilla-
ment ens hi sentim més o menys còmodes. Hi insis-
teixo, segurament les entitats pensaven que es podria 
anar més enllà, però jo crec que hem fet un gran pas, 
un gran pas endavant com els que fa tradicionalment 
Catalunya.

Catalunya ha estat pionera a la resta de l’Estat en la 
defensa dels drets de les persones LGTBI, no només 
des de les primeres resolucions aprovades pel Parla-
ment des de l’any 91, sinó pel Codi de successions, 
també del 91. I vull fer un esment especial a la llei 
de parelles estables de l’any 98, quan la presidenta del 
Parlament era consellera de Justícia. Per tant, Cata-
lunya sempre ha set pionera. I després, amb l’Estatut 
d’autonomia, amb l’article 40.8 que parla dels deures 
dels poders públics de promoure la igualtat de totes 
les persones amb independència de la seva orientació 
sexual.

Vull recordar, també, que l’any 2007 es va aprovar per 
decret el Consell Nacional de persones LGTBI, i en 
aquesta llei hem aconseguit posar-lo en format de llei.
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Hem parlat, també, durant tota l’estona, de la necessi-
tat o no de la llei. No és que només aquí a Catalunya 
les entitats parlessin de la necessitat de fer una llei es-
pecífica d’aquestes característiques, la Unió Europea 
recomana als estats fer recomanacions d’aquestes ca-
racterístiques: recomanacions del Comitè de Minis-
tres del Consell d’Europa, que demanen als estats que 
vetllin per l’adopció i l’aplicació efectiva de mesures 
legislatives i d’altra índole per combatre la discrimina-
ció per motius d’orientació sexual.

I aquest mateix febrer de l’any 2014 la Comissió de Lli-
bertats Civils, Justícia i Afers Interiors de la Unió 
Europea, després de l’informe que ja han comentat 
els anteriors ponents de les estadístiques d’homofòbia 
que hi ha, doncs, arreu d’Europa, demanava als estats 
membres establir un full de ruta per protegir els drets 
fonamentals de les persones LGTBI. Un full de ruta 
similar a les estratègies a les quals la Unió Europea té 
ja per combatre discriminacions per motius d’ètnia o 
per motius de discapacitat.

Ho han comentat abans, trenta-quatre articles –trenta-
quatre articles–, que jo crec sincerament que la volun-
tat fonamental no és de fer discriminació positiva..., 
amb això no puc estar, en absolut, d’acord amb el Par-
tit Popular, i ara no farem un repàs de la llei, ella ha 
comentat temes culturals... No es fomenten pràctiques, 
no es fomenten activitats d’entitats LGTBI, es fomen-
ten activitats d’entitats LGTBI que treballen per la 
no-discriminació. El fil conductor de tota la llei és la no-
discriminació. El que es promociona és tot allò que 
fomenti la no-discriminació. Per a mi, per tant, la llei, 
el valor fonamental de la llei és que fa que tots els de-
partaments de la Generalitat en els quals tenen com-
petències és intentar treballar pel valor respecte a la 
diversitat. Hi insisteixo, serem un país normal quan 
realment lluitem pel valor del respecte a la diversitat. 
I aquesta és la voluntat de la llei: el valor del respecte 
a la diversitat.

Pràcticament no em queda temps. També volia co-
mentar els fets més contradictoris sobre el tema de la 
càrrega de la prova o el tema de les sancions. Jo també 
vull agrair al Partit Popular que hagués portat la llei al 
Consell de Garanties Estatutàries. Doncs sí, moltíssi-
mes gràcies. Perquè si algú tenia algun petit dubte so-
bre la constitucionalitat, sobre si envaïa competències 
penals o processals, el Consell de Garanties Estatutà-
ries diu clarament per unanimitat que ni envaeix això, 
ni tampoc va en contra de la llibertat d’expressió, ni 
tan sols contra la presumpció d’innocència. I qui en 
tingui ganes, pot llegir directament tot l’informe del 
Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, tranquil-
litat, la llei és perfectament legal.

Sobre el règim de sancions i infraccions; és veritat, era 
una reivindicació. Era una reivindicació i hi havia al-
guns dels grups, entre els quals el meu, que tenien una 
certa recança sobre si incorporar o no incorporar un 
règim de sancions. Vull recordar només que són nou 
sancions –nou sancions–, set de les quals insten direc-
tament la violència. Per tant, no és una qüestió de lli-
bertat d’expressió, és una qüestió de no-violència.

I, per acabar, donar les gràcies també al Grup de Con-
vergència i Unió, del meu partit, a la Sectorial d’Igual-
tat i de Drets Civils, al nostre grup de Convergais per 
haver-me ajudat a entrar dintre de tot aquest món. 
M’han acompanyat durant tot aquest temps i el meu 
agraïment final, doncs, era per a ells, per la feina que 
estan fent dintre de partits com el nostre.

Dir només que Convergència Democràtica de Catalu-
nya votarà a favor de la totalitat del dictamen. Vota-
rem a favor, no llibertat de vot, sinó votarem a favor 
perquè nosaltres creiem que Catalunya, si vol conti-
nuar sent un país pioner en el respecte a la diversitat, 
a la diversitat i a la cohesió social, i al civisme, com 
sempre hem estat, una llei com aquesta, doncs, ens ha 
de donar la garantia per continuar tirant endavant.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

Té la paraula, a continuació, la il·lustre senyora Mer-
cè Jou.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Consellers, conselleres, una salu-
tació especial també per a la secretària de Família, del 
Departament de Benestar i Família, i, evidentment, 
per a tots els representants que avui hi han de les enti-
tats, dels gais, lesbianes, transgèneres i bisexuals.

Permetin-me que m’adreci un moment directament, 
amb tot el respecte del món, a la senyora López, sen-
zillament per dir-li que, si no li molesta, del posicio-
nament d’Unió democràtica en parlaré jo, crec que és 
més adequat, i que veurà –que ho veurà–, perquè in-
tentaré explicar-me bé, que realment el que vostè 
ha explicat i el que nosaltres direm avui i acabarem 
fent avui dista molt no només del que vostè interpre-
ta d’Unió Democràtica, sinó que dista molt també del 
posicionament que tindrem avui al final a l’hora de 
votar el Partit Popular i Unió Democràtica.

M’agradaria que quedés molt clar i sense dubtes que 
Unió Democràtica estem en contra de qualsevol tipus 
de discriminació, i, per tant, com no pot ser d’una al-
tra manera, estem també en contra de la discrimina-
ció que pateixen les persones que tenen una orientació 
sexual diferent, per dir-ho d’alguna manera. Per això 
nosaltres, i ho hem dit sempre, hem apostat per una 
llei integral de no-discriminació, que abasti a tots i ca-
dascun d’aquelles persones o col·lectius que poden ser 
susceptibles de discriminació. I crec que això ho vam 
explicar el dia que vam fer aquí el debat a la totalitat. 
Nosaltres en aquell moment no vàrem presentar esme-
na a la totalitat, diferència amb el PP, i no la vàrem 
presentar perquè, tot i que era clarament una propo-
sició del llei que no era la nostra, tampoc volíem que 
això s’interpretés –el fet de presentar una esmena a la 
totalitat– com que nosaltres estàvem en contra d’algun 
tipus de persones, perquè no ho estem.

Ara, també vàrem dir que la intentaríem reformar al 
màxim, que presentaríem esmenes i que presentaríem 
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esmenes perquè també –jo crec que no ha sigut pas el 
primer grup que ho diu–, d’entrada, no ens agradava 
tot el contingut que hi havia en la llei. I pensem, per 
exemple, que és un encert que en una de les disposi-
cions addicionals es parli clarament que en un termini 
de vuit mesos el Govern hauria de presentar un pro-
jecte de llei integral. Jo entenc que aquest és un as-
pecte per a nosaltres important, i que, per exemple, 
fins i tot el Partit Socialista Obrer Espanyol, a Madrid, 
el van intentar presentar, pràcticament estava la feina 
acabada, però es va acabar la legislatura. Per tant, a 
favor evidentment de qualsevol persona, de totes les 
persones, però també a favor d’una llei integral.

I tot i que és veritat que aquesta llei s’ha millorat 
–s’ha millorat–, el resultat final nosaltres tenim algu-
nes qüestions en les quals encara no hi acabem d’estar 
d’acord. Però, m’explicaré: s’ha parlat molt del règim 
d’infraccions i de sancions. Nosaltres pensem clara-
ment que aquest règim d’infraccions i sancions hauria 
d’estar a la llei integral i no en aquesta. I els dic tam-
bé que en dret comparat això és així. Si mirem l’Estat 
espanyol... –i crec que algú hi ha fet referència–, ni 
Galícia, que vostès em diran «bé, va, perquè està ma-
nada pel PP», molt bé, però tampoc el País Basc, ni 
Andalusia, quan han fet lleis d’aquest tipus, han incor-
porat infraccions i sancions. I jo..., que ho conegui jo 
personalment, no he vist precedents tampoc en altres 
llocs del món.

Però també hem tingut, i ho hem explicitat, problemes 
amb la inversió de la càrrega de la prova. Creiem que 
aquí...., no ho acabem de veure, perquè això és girar, 
com han explicat altres companys nostres, el princi-
pi de la presumpció d’innocència, i, per tant, pensem 
que això..., tot i que es pot fer i és evident que es fa en 
alguns casos, pensem que hem d’anar amb molta cura 
amb aquests aspectes.

I també hem tingut problemes al final amb l’article 
d’educació. Aquí faig un parèntesi, perquè jo també 
vull agrair sobretot a la Violant, perquè jo no he estat 
ponent, per tant, jo no he tingut la relació que ella ha 
tingut amb la resta de ponents, però sí que és veritat 
que ella i jo hem parlat moltíssim aquí, per telèfon, 
dies amb converses..., bé, més enceses, perquè no vè-
iem les coses iguals..., però, de veritat, és que s’ha fet 
un esforç perquè hi hagués aquest apropament. Amb 
educació es va fer, però al final no vam acabar, doncs, 
de poder-ho conciliar. Però, en tot cas, sí que vull 
agrair personalment també, al Jordi també, perquè 
també ha estat aquí al mig moltes vegades, doncs, in-
tentant que les coses fluïssin, i, per tant, crec que tam-
bé és bo, i, evidentment, a tota la resta de companys 
de Convergència i d’Unió, perquè al final tots n’hem 
acabat parlant una mica.

Jo crec que d’alguna manera he explicat les tres coses 
concretes on Unió Democràtica no s’acaba d’identifi-
car amb aquesta proposició. I, per tant, seran els únics 
aspectes en què nosaltres votarem en contra del dicta-
men, aquestes tres coses, que poden abastar més arti-
cles, no dic que no, però són tres conceptes molt clars: 
règim de tramitacions i sancions, càrrega de la prova 
i educació.

Per la resta, Unió Democràtica, senyora López, nos-
altres votarem a favor de la resta del dictamen, i, per 
tant... (Veus de fons.) No, és que m’ha agradat, com 
que vostè hi ha hagut un moment que semblava que 
parlava del nostre propi posicionament..., dic, home, 
he pensat: «Calla, recorda-li, doncs, que sí que a vega-
des hi poden haver transfuguismes, però que en aquest 
cas no hi són.» I que, per tant, doncs, crec que era més 
apropiat que jo parlés del meu vot.

Bé. Ja, per acabar, com no pot ser d’unes altres ma-
neres –Unió Democràtica és un partit personalista, és 
un partit humanista–, estem d’acord, per tant, amb la 
igualtat i amb la no-discriminació. I que no estiguem 
d’acord amb determinats aspectes d’aquesta normati-
va i que en defensem una d’integral només vol dir això 
i no vol dir una altra cosa que això.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(David Companyon i Costa demana per parlar.) Se-
nyor Companyon, trenta segons.

David Companyon i Costa

Són contradiccions amb mi mateix. (Rialles.) Volia 
demanar disculpes al diputat Villegas, perquè m’he 
oblidat d’esmentar-lo. I entre els que hem estat treba-
llant, tothom, entre nosaltres, entendrem que és el se-
nyor Villegas. 

Moltes gràcies.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Iniciem les votacions de la proposició de llei.

I votarem, en primer lloc, les esmenes subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, esme-
nes presentades conjuntament pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup Parla-
mentari Socialista, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Mixt, 
que són les números 1, 2, 3 i 4.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 98 vots a favor i 31 en contra.

Votem ara les esmenes reservades del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya; s’ha demanat vo-
tació separada de les esmenes número 143, 147, 150, 
152, 166 i 175.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 31 vots a favor i 98 en contra.

Votem ara la resta d’esmenes reservades pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Cal que els 
digui tots els números o ja és suficient? (Veus de fons.) 
Molt bé!
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Doncs, comença la votació.

Han estat rebutjades per 18 vots a favor i 112 en contra.

Passem ara a la votació de les esmenes tècniques.

Votem l’esmena tècnica número 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 130 vots a favor.

Votem ara les esmenes tècniques números 2 i 3, pre-
sentades conjuntament pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, el Grup Parlamen-
tari Socialista, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el 
Grup Mixt.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 99 vots a favor i 31 en contra.

Votem ara el text del dictamen de la proposició de llei; 
s’ha demanat votació separada de l’article 12 del dic-
tamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 99 vots a favor i 31 en contra.

Votem ara l’article 26.bis del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 99 vots a favor i 31 en contra.

Votem ara els articles 28, 29, 30, 31, 32, 32.bis, 32.ter 
i 33 del dictamen.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 99 vots a favor i 31 en contra. 

I, per acabar, votem la resta del dictamen, incloent els 
títols i els subtítols.

Comença la votació.

La Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació 
de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, ha estat 
aprovada per 112 vots a favor i 18 en contra.

(Aplaudiments forts i perllongats. Remor de veus.)

El vicepresident segon

Diputats, diputades..., els qui hagin d’abandonar l’he-
micicle que ho facin en silenci, si us plau. 

Proposta de resolució
de creació d’una comissió d’investigació 
sobre comptes corrents bancaris en 
paradisos fiscals a nom de càrrecs i 
excàrrecs públics, i sobre l’enriquiment 
il·lícit i el cobrament de comissions il·legals 
per part d’aquests (tram. 252-00016/10)

Passem al vuitè punt de l’ordre del dia, que és el debat 
i votació de la proposta de resolució de creació d’una 
comissió d’investigació sobre comptes corrents banca-
ris en paradisos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs 

públics i sobre l’enriquiment il·lícit i el cobrament de 
comissions il·legals per part d’aquests.

Segons acord de la Junta de Portaveus del passat 23 de 
setembre, aquesta proposta es debatrà conjuntament 
amb el punt número 9 i al final es faran dues votacions 
diferents.

Atesa la primera proposta de resolució de creació 
d’una comissió d’investigació, que va ser presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, en primer lloc, té 
la paraula, per part del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, l’il·lustre diputat senyor Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
no Govern, a Catalunya portem trenta-quatre anys de 
democràcia contemporània i la rumorologia entorn a 
l’existència d’una corrupció institucionalitzada ha estat 
evident des del primer dia: indicis, informacions, des-
mentits... Un atreviment: Pasqual Maragall, el presi-
dent Maragall en el Parlament, el 3 per cent. Una cons-
tatació: el Palau de la Música, el 4 per cent; la prova 
més evident de la constatació és la seu de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya, dipositada com a fiança 
per possible responsabilitat civil en aquest cas.

Més rumorologia: «Pràcticament ho sé de tota la vi-
da, m’ho han confirmat», Carod-Rovira, el 5 per cent. 
Suposo que també hauria pogut afegir: «He governat 
durant set anys i no he fet res.» Novembre..., cinc anys; 
novembre de 2012, portada d’El Mundo: Pujol i Mas, 
«Pujol té diners a Suïssa»; gener de 2013, Antena 3: 
«No tinc diners a l’estranger.» 25 de juliol de 2014, 
confessió, cau un mite. Molta ètica, molta lliçó, la set-
mana passada en teníem un exemple ben viu, tot per 
terra.

Una primera lectura ràpida permet albirar en aques-
ta confessió més dubtes que no pas l’única certesa. 
L’única certesa és: Jordi Pujol ha mentit durant trenta-
quatre anys. Però ens queden molts dubtes. A quines 
informacions de la família es refereix? Perquè n’hi ha 
moltes, d’informacions amb relació a la família... Els 
140 milions de pessetes de què ens parlava a la comis-
sió s’han multiplicat com els pans i els peixos. Com ha 
estat això? Quin és l’autèntic origen d’aquests diners, 
el que ens va explicar o també mentia, com ho havia 
fet amb anterioritat? Quina és la persona de la màxi-
ma confiança que va gestionar aquests diners? Han re-
gularitzat completament la situació tributària? Per la 
informació de què disposem, no està encara completa-
ment regularitzada.

Però a més a més dels dubtes hi ha el que es publica: 
un fill imputat per blanqueig de diners?, un altre fill 
imputat per tràfic d’influències i suborn?, un altre fill in-
vestigat per blanqueig de diners?, un altre fill inves-
tigat per operacions immobiliàries sospitoses? Vaja, 
majoria absoluta..., majoria absoluta de fills sota sos-
pita. Immorals quantitats de diners a paradisos fiscals 
–l’última o l’últim paradís fiscal, las islas vírgenes. In-
versions milionàries a Acapulco, Panamà, Puerto del 
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Rosario, Puerto Madero, les Canàries... Comissions, 
negocis a Palau –confirmats públicament per persones 
de l’entorn més immediat durant molts anys–, bosses de 
diners amunt i avall. Volem saber, també, si hi ha di-
ners a Liechtenstein i, sobretot, volem saber si els 
diners que hi ha a Liechtenstein són duros sevillanos 
o duros catalans.

Al final, el que volem saber és si estem davant del cas 
de corrupció o d’evasió d’una família o estem davant 
del cas de corrupció de la gran família de Convergèn-
cia Democràtica. Aquestes són les incògnites, una llis-
ta inacabable, molts interrogants.

Estem debatent la creació d’una comissió d’investiga-
ció; la va demanar el nostre grup el 26 de juliol, l’en-
demà de la confessió, el 26 de juliol. Ens vàrem que-
dar sols. I crec que, avui, ja, la majoria de grups està 
convençuda que les informacions que se’ns van donar 
en seu parlamentària no són suficients i resulta im-
prescindible la comissió d’investigació, amb objectius 
amples, que és com el nostre grup parlamentari abor-
darà aquesta comissió d’investigació si es crea. I es-
perem i desitgem que sobretot Esquerra Republicana 
no es faci enrere, però, sobretot, que no només no es 
faci enrere en la creació d’aquesta comissió d’investi-
gació, o la de vostès, sinó que, durant aquesta, tampoc 
no contribueixi a bloquejar compareixences ni testi-
monis que els grups demanarem.

Per tant, el nostre grup parlamentari els anuncia el 
nostre vot a favor a les dues propostes de creació de 
comissió d’investigació, la que ha presentat el nostre 
grup, la que han presentat els grups d’Iniciativa, Es-
querra i el Grup Mixt, sobretot perquè estem conven-
çuts que també en el cas Pujol i en el cas Convergèn-
cia els catalans tenim dret a saber.

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

(Aplaudiments.)

La presidenta

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

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Anava a dir «molt hono-
rables i honorables consellers», però, com que no hi 
ha ningú del Govern... Suposo que no els interessa la 
comissió d’investigació sobre el Govern. Per tant, és 
curiós que no hi hagi ningú del Govern en una comis-
sió d’investigació com aquesta. Suposo que és tota una 
declaració d’intencions del grup que dóna suport al 
Govern. Espero equivocar-me; espero que Convergèn-
cia i Unió doni suport a investigar-se a si mateix i a 
investigar el president que va sortir escortat pel senyor 
Turull, l’altre dia, i pel senyor Rull; la vella Conver-
gència escortant el delinqüent confés Pujol.

Quan va venir el senyor Millet al Parlament no el 
vam rebre com un heroi, ni va dinar amb la presiden-
ta del Parlament, ni va sortir escortat per ningú, per-
què era un delinqüent confés; en canvi, quan ve el 

senyor Pujol, com que és el capo, el que controla, el 
que té a tothom amenaçat amb les branques i els ar-
bres, doncs, resulta que ha de sortir escortat pel presi-
dent del Grup Parlamentari de Convergència. Per tant, 
res ha canviat a la vella Convergència; potser l’únic 
que ha canviat és la intenció de vot: que el senyor 
Pujol cal reconèixer que tenia majories absolutes; vos-
tès ara no la tenen, no?

Però, en qualsevol cas, nosaltres venim aquí per pro-
posar una comissió d’investigació del cas Conver-
gència, del cas Pujol, del cas Govern, que no hi és; 
és igual, en qualsevol cas, el nom no serà l’important, 
sinó la cosa que investiguem.

I l’objecte d’aquesta cosa crec que és molt evident, ja 
ho ha dit el portaveu anterior; nosaltres ho hem dit 
en moltes ocasions, i l’altre dia li ho vam dir al se-
nyor Pujol. Per cert, podien haver sigut una mica més 
valents alguns portaveus amb el senyor Pujol, que 
l’«això no toca» ja no funciona, jo pensava, però vaig 
veure alguns portaveus de l’oposició una mica amb el 
cap baix davant del capo Pujol.

Per tant, nosaltres el que volem és que s’investigui, 
el que volem és que el que s’ha confessat s’investigui 
i s’estiri del fil, perquè aquesta cambra ha sentit una 
escena quasi mafiosa del senyor Maragall amenaçant 
amb el 3 per cent i el senyor Mas no dient «de què em 
parla vostè», sinó dient «anem a portar-nos bé que, si 
no, l’Estatut no tirarà endavant», i sortir d’aquí i anar 
a berenar junts, perquè ens entenguem. Per tant, 3 per 
cents, 4 per cents.

En aquesta cambra, en seu parlamentària, hem vist un 
document, un document de la línia 9 del metro, de la 
ciutat judicial, a l’ordinador de Millet –què fa el Palau 
de la Música en projectes d’obra pública?–, on ficava 
«2,5 per cent» i el nom del secretari de Finances de 
llavors, de Convergència, «1,5 per cent, Millet». Què 
fa tot això en un ordinador del Palau de la Música? 
Doncs, que el Palau era una rentadora de diners dels 
governs de Convergència.

Per tant, de tot això que ja hem vist amb els nostres ulls 
i que hem d’estirar el fil, volem que en seu parlamen-
tària també es dirimeixin responsabilitats polítiques. 
Alguns diran: «Això està en seu judicial.» És veritat; 
és veritat que la seu de Convergència està embargada 
per una qüestió judicial. És evident, és una evidència, 
és una prova. Però en seu política hem de veure les res-
ponsabilitats polítiques. I, sobretot, una qüestió molt 
important: volem saber si en l’actual Govern de la Ge-
neralitat, aquest que no hi és avui, aquí, hi ha gent de 
la banda del senyor Pujol; volem saber si l’actual presi-
dent de la Generalitat té diners a Liechtenstein o no, si 
s’ha emportat comissions il·legals, com altres persones, 
com el senyor Millet, d’aquestes operacions; volem sa-
ber si el senyor Puig, que no hi és, aquí, s’ha emportat 
també comissions de totes aquestes operacions; volem 
saber si qui ens governa avui, no fa trenta anys, avui, 
ha participat de tot aquest saqueig a l’erari públic a Ca-
talunya. Per tant, tot això és el que volem saber en 
aquesta comissió d’investigació.

Nosaltres, com vostès saben, aquesta mateixa setma-
na, davant de la presa de pèl del senyor Pujol a la cam-
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bra i als ciutadans de Catalunya, esbroncant els ciuta-
dans de Catalunya i els portaveus per fer preguntes en 
una compareixença d’un delinqüent confés..., ens va 
esbroncar a tots, va fer el ridícul, jo crec que va treure 
el Pujol que porta dintre, i, per tant, vam veure la pit-
jor cara d’aquest senyor Pujol ja en hores baixes.

Per tant, nosaltres el que hem fet és portar a la fiscalia 
una sèrie de contradiccions que són evidents. El se-
nyor Pujol ens va voler vendre que tots els diners que 
té i el seu patrimoni familiar ve que canviaven dòlars 
a Tànger amb el seu pare. Escolti’m, aquests contes, 
els explica vostè al seu cunyat, però a nosaltres no ens 
vingui a explicar aquests contes, perquè hem sentit el 
3 per cent, el 4 per cent, el 5 per cent, i hem vist com 
han funcionat. I si tenen la seu embargada, a Conver-
gència, no deu ser perquè venien dòlars a Tànger, deu 
ser perquè s’emportaven, potser, presumptament, co-
missions il·legals de les obres públiques.

Per tant, els contes i les pel·lícules per als cunyats i els 
familiars. En seu parlamentària i en democràcia i jus-
tícia, explicacions, respostes i responsabilitats. Això 
és el que volem demanar.

Per tant, nosaltres, que hem portat a la fiscalia la de-
núncia del senyor Pujol aquest dimarts, volem que en 
seu política investiguem fins al final a tothom que ha-
gi participat d’aquest saqueig als diners dels catalans.

Un 5 per cent de totes les obres públiques de Catalu-
nya durant molts anys podria suposar bona part del sa-
queig que avui hem viscut i de les retallades que hem 
viscut a Catalunya. No oblidem que un 5 per cent de 
tota l’obra pública a Catalunya seria una autèntica bar-
baritat, del pressupost públic, durant vint anys. Per 
tant, volem saber quan i com tornaran aquests diners, 
suposo, no? Perquè aquests senyors no només hauran 
de pagar per això, sinó tornar-los, no? Suposo que no 
haurem de pagar els catalans tota la broma.

Finalment, una reflexió. Hi ha una altra comissió de-
manada. Nosaltres, en el seu dia, vam voler fer una pe-
tició conjunta. No ens va agradar que, per pur partidis-
me i estil, alguns partits volguessin apuntar-se medalles 
o, en aquest cas, vetar altres partits com el Partit Po-
pular. A nosaltres ens sembla que, si hem d’investigar, 
hem d’investigar, sigui el partit que sigui. I no ens va 
agradar l’estil. Nosaltres ens hi hem sumat i votarem 
les dues propostes a favor perquè ens sembla un estil 
absurd i infantil que no té res a veure amb el parlamen-
tarisme.

Per tant, votarem a favor de la proposta que hem fet 
amb el Partit Popular, votarem a favor de la proposta 
que estem d’acord.

I un únic matís, si us plau. Està molt bé que estudiem 
tota l’evasió fiscal i està molt bé que estudiem el frau 
fiscal i com atacar-ho, però, si us plau, no fem el ri-
dícul, eh? Vejam si compararem ara el senyor que no 
paga a l’SGAE d’una perruqueria amb el senyor Pujol; 
vejam si portarem aquí Messi i el senyor Pujol. No. 
Miri, anem a investigar les comissions il·legals i com 
lluitar contra el frau fiscal. Però, si us plau, jo els do-
naré suport a la comissió, però no fem el ridícul inten-

tant esvair o intentant esquivar, millor dit, responsabi-
litats polítiques. Si és així, tot el suport.

I, com a grup de l’oposició i també grup responsable, 
votarem a favor de les dues comissions.

Moltes gràcies.

La presidenta

Tot seguit, per a la defensa de la Proposta de resolució 
de creació d’una comissió d’investigació sobre el frau 
i l’evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política...

Proposta de resolució
de creació d’una comissió d’investigació 
sobre el frau i l’evasió fiscals i les pràctiques 
de corrupció política (tram. 252-00017/10)

...té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, la il·lustre senyora 
Gemma Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, Esquerra 
Republicana va subscriure aquesta petició de comis-
sió d’investigació perquè cal –perquè cal–, perquè la 
ciutadania està profundament preocupada pel funcio-
nament de la política, i casos concrets, com el que va 
generar la confessió unilateral del president Pujol, po-
sen de manifest que hi ha una realitat fosca, que hi 
han ombres, que hi ha hagut pràctiques, segurament 
no generalitzades, però massa sovintejades –i un re-
flex d’això està en els tribunals de l’Estat espanyol, on 
per tot arreu hi han causes de corrupció–, i, sobretot, 
el que hi ha és una gran inquietud democràtica per 
part de la ciutadania europea perquè les democràci-
es europees avancin i els parlaments avancin a donar 
eines de transparència i eines d’informació i eines de 
retiment de comptes. Aquesta comissió pot servir per 
donar una eina a la ciutadania de retiment de comptes.

I nosaltres l’hem focalitzat en tres dimensions: el 
frau, l’evasió fiscal i les pràctiques de corrupció po-
lítica. I sense menystenir la necessitat d’aprofundir en 
els casos individuals, com el que ha provocat aques-
ta comissió, també volem engrandir el ventall d’ob-
jecte d’investigació en virtut del principi d’utilitat po-
lítica. Volem que aquesta comissió sigui útil, que, a 
més d’aprofundir sobre fets concrets i a més de dema-
nar explicacions sobre fets concrets vinculats a males 
pràctiques polítiques, evasió fiscal, al frau fiscal, pu-
guem identificar a on hem de corregir pràctiques de 
control, perquè el que ha fallat ha sigut la conducta i 
ha fallat també el procediment de control.

Mirin, alguns de vostès diuen, senyor Rivera, que, 
en la compareixença del president Pujol, alguns por-
taveus van estar més o menys tous. Jo no sé si m’he 
de sentir, o no, al·ludida. Li puc dir que les preguntes 
que vam formular anaven dirigides a aprofundir sobre 
la veritat del que ha passat, i les tornaríem a formu-
lar amb la màxima correcció possible, el mateix que 
poc tenir amb la seva formació política, perquè és un 
llenguatge parlamentari, doncs, en què nosaltres ens 
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trobem còmodes. Ara, màxima determinació sobre el 
fons de les qüestions. Comissions, sí o no? Paradisos 
fiscals, sí o no? Enriquiment il·lícit dels entorns, sí o 
no? Convivència i connivència entre interessos públics 
i interessos particulars, sí o no? Totes aquestes pre-
guntes han de ser l’objecte de la nostra investigació, 
però aquí també haurem d’abordar, senyors i senyores, 
una qüestió transcendent: els paradisos fiscals què es-
tan significant per l’especulació i pel lucre econòmic 
vinculat a interessos particulars que sorgeixen de con-
tractes públics.

Aquesta traçabilitat i aquesta necessitat d’identificar 
aquestes pràctiques segurament ens faran sortir els 
colors, perquè ens adonarem que manquen eines de 
control i manquen eines de persecució del frau fiscal, 
perquè els paradisos fiscals s’estan convertint en ei-
nes d’increment de beneficis particulars, d’especulació 
econòmica, i la desregulació bancària, tan defensada 
per alguns que avui estan demanant aquesta comissió, 
és l’eina a partir de la qual la corrupció és rendible, 
perquè la corrupció és rendible perquè dóna diners. 
I nosaltres volem arribar fins al fons de la qüestió, 
fins al fons de la qüestió i fins al fons d’aquestes di-
nàmiques que són i s’anomenen «corrupció», que van 
des del tràfic d’influències fins a l’evasió de capitals. 
I també la necessitat de dotar la justícia de major..., 
i d’increment de recursos, perquè no podem deixar 
sola la jurisdicció penal com a resposta única davant 
d’aquesta xacra.

Hi han dues dimensions de treball. Una, la legislati-
va; enfortim el consens polític i la rapidesa a aprovar 
en aquest Parlament la Llei de la transparència. Dos, 
eines parlamentàries, una comissió d’investigació; no 
silenci, no mirar cap a una altra banda, no escatimar 
preguntes ni compareixences, però amb rigor, amb un 
sentit de construcció col·lectiva. I, per tant, aquí, tots 
els partits polítics que tenen assumptes propis hau-
rien de ser els primers a demanar comparèixer i els 
primers a fer retiment de comptes, perquè lamenta-
blement hi han massa casos vinculats, per exemple, 
al Partit Popular que formen part del que l’imaginari 
col·lectiu en diu «alarma social», «corrupció política». 
I vostès també ho saben, això.

Nosaltres no hem d’assenyalar ningú –ja estan els tri-
bunals per a això–, però aquesta comissió sí que ha 
de servir perquè sigui útil, i la utilitat vol dir practi-
car amb l’exemple. Demanem que qui se senti obligat 
a comparèixer ho demani voluntàriament. I, després, 
els grups parlamentaris farem la nostra feina: dema-
narem les compareixences, farem les preguntes i fa-
rem les votacions.

Des d’aquesta visió de no-silenci, de no-connivència, 
de fer net, que cal una política honesta, que cal refer-
mar la política amb l’origen de la democràcia, que és 
que la ciutadania cregui en aquest vincle amb la polí-
tica i en les institucions, un vincle fràgil i que ara es-
tà altament en risc per la corrupció, i que aquests in-
formes europeus i internacionals on assenyalen el sud 
d’Europa, especialment l’Estat espanyol, i també Ca-
talunya –i també Catalunya–, com espai de corrupció, 
siguin informes que s’hagin de superar amb mesures 
concretes.

Nosaltres els assumim i nosaltres estem disposats a 
donar recolzament a aquesta comissió perquè sigui 
una eina útil per avançar en aquesta direcció.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, l’il·lustre senyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, senyora presidenta. Mirin, segurament, com 
a polítics ens ha tocat viure un canvi d’època. Alguns 
dels aquí presents, jo crec que pocs, vistes les edats, 
vam viure el moment de la transició, on havíem de 
formar una democràcia jove i havíem de sortir de la 
dictadura. I allà és on es van començar a gestar les dinà-
miques socials, les dinàmiques econòmiques i les di-
nàmiques polítiques que ens han portat avui fins aquí, 
amb les seves virtuts, però també amb els seus vicis. 

Avui, amb la crisi, això ha esclatat, i la conseqüèn-
cia d’alguns d’aquests vicis gestats des de determinats 
sectors polítics que els han practicat han destruït la 
credibilitat de la política per poder gestionar les ne-
cessitats col·lectives. I posen en qüestió les virtuts evi-
dents que han existit. I aquest és un greu problema de 
la nostra democràcia.

Durant molts anys de funcionament de la Generali-
tat, hi ha hagut soroll de fons. Sovint s’ha parlat d’a-
quests vicis, vicis que consisteixen en una manera de 
fer política, que, per acció o per omissió, han afavo-
rit i afavoreixen determinats sectors de poder o d’in-
terès econòmic a canvi d’alguna cosa. Això ha existit 
i s’ha denunciat. El nostre partit ho ha fet en diverses 
ocasions al llarg de tots aquests anys. I em permetran 
que això ens dóna un mínim d’autoritat per no haver 
de practicar el cinisme, com va fer Doña Alícia en la 
compareixença del president Pujol. Això ha existit i hi 
ha hagut persones que ho han investigat, però s’han 
topat amb el silenci, perquè la xarxa clientelar de con-
veniència obligava a la discreció als mitjans de comu-
nicació. Això ha existit, i ha significat condemnes ju-
dicials, perquè en algun cas s’ha pogut demostrar que, 
a més a més de vici, ha estat delicte.

Per això sap tan de greu la compareixença de diven-
dres del president Pujol, un dels principals actors 
d’aquesta construcció de la democràcia en el nostre pa-
ís, que hauria pogut ser més digne, que hauria pogut 
donar respostes a moltes de les preguntes que es van 
plantejar, i que només es va utilitzar per seguir donant 
lliçons morals fora de to quan no estava en la millor si-
tuació per donar-les. «No prejutgeu, no prejutgeu abans 
de sentir-lo», dèieu. Ara l’hem escoltat i no ha servit 
per esvair dubtes, sinó per incrementar-los. Perquè 
avui no estem aquí demanant una comissió per demos-
trar la innocència o la culpabilitat de determinades ac-
tuacions que pertoquen als jutges, sinó per saber amb 
quines bases ètiques s’han practicat determinades polí-
tiques i fins a quin punt l’honestedat moral d’aquestes 
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bases ha afavorit interessos particulars per damunt dels 
col·lectius, utilitzant les actuacions polítiques.

Mirin, ens fa falta la comissió perquè el detonant, que 
és la confessió d’engany del president Pujol, no és l’er-
ror d’una persona qualsevol que es resol a Hisenda o 
al jutjat. Estem parlant de qui va construir un relat his-
tòric, emocional i moral de Catalunya, i estem parlant 
que ara sabem que es va construir aquest relat tenint 
la certesa que no el practicava. I no ho podem trac-
tar només com un error que el confesses, fas l’acte de 
constricció i després fas penitència i s’ha acabat. No; 
perquè l’engany dóna cos, dóna forma i dóna consis-
tència a les sospites, als rumors que aquest país s’ha 
construït en base a aquesta falta de moral, a la sub-
missió de la política a determinats interessos de classe 
econòmics i de clan. 

Tota recerca ha de partir d’una hipòtesi i confrontar-la. 
Per això nosaltres ens plantegem, en aquesta comissió, 
expressar el relat d’uns fets i poder contrastar-ne la se-
va fiabilitat a partir d’algunes hipòtesis. La primera és 
que hi ha hagut una actuació de clan, de clan familiar 
i d’amistats que han tingut relacions privilegiades amb 
la Generalitat per fer negocis; clan que ha tingut per 
base el lucre privat com a motor i que això ha orientat 
les polítiques que s’han fet, des de la lògica d’una ges-
tió pública en benefici d’una minoria.

Què són, sinó, les informacions sobre els negocis de 
Jordi Pujol Ferrusola amb Europraxis, els projectes 
arquitectònics de Marta Pujol Ferrusola, els del cas 
de les ITV d’Oriol Pujol, els dels parcs eòlics de Pere 
Pujol, els de l’empresa Hidroplant de Marta Ferruso-
la, els projectes turístics a Finlàndia d’Eulàlia Caba-
na Pujol, les concessions a les empreses de la família 
amiga Sumarroca, les actuacions corruptes del jutge 
amic Pascual Estevill, les actuacions fosques de l’ad-
vocat familiar Josep Piqué, el cas Casinos, El Correo 
Catalán, el cas Gio o el mateix cas Banca Catalana o 
una herència a Andorra? Tots ells apunten directament 
al clan Pujol.

I la segona és que no estem només davant d’un cas 
personal o exclusivament familiar, sinó que hi ha mul-
titud d’accions relacionades que han permès un marc 
de corrupció vinculat directament amb l’acció de go-
vern, i que poques d’aquestes accions han tingut prou 
ressò ni incidència pública, per una volguda opacitat. 
I d’aquestes accions hi ha multitud de casos, en l’en-
torn polític de Convergència i d’Unió, que fan pensar 
que no es jugava prou net ni amb els diners ni amb els 
contribuents. I podríem fer una llista de tots els casos, 
però no em donarà temps.

Mirin, tenim en joc un moment històric per al país 
–i acabo, senyora presidenta–, no ens cansem de dir-
ho: ningú pot construir un país just, un país net i un 
país lliure amb les butxaques plenes de pedres. Amb 
nosaltres que no hi comptin, si no hi ha voluntat de fer 
net. Només amb l’actitud de fer net podem retornar la 
credibilitat en la política a una ciutadania que abans hi 
confiava cegament, i a qui una confessió personal li ha 
obert els ulls. 

I m’agradaria adreçar-me humilment al president Pu-
jol per acabar, en una metàfora jardinera: president 

Pujol, si es tallen totes les branques podrides d’un 
arbre, l’arbre no mor, perquè n’hi ha moltes que són 
sanes i són potents, però si es deixen s’acaba podrint 
fins les arrels i contamina tot el bosc. Encara hi som 
a temps, però no ens en queda gaire.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, té la paraula, en nom del Grup Mixt, el 
senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. En nom propi de la CUP - Alter-
nativa d’Esquerres i també d’Iniciativa i d’Esquerra, 
que ens acompanyen en aquesta proposició de comis-
sió d’investigació, es podrien dir, en deu minuts, en 
cinc minuts, moltíssimes coses. Una, que l’objecti òb-
viament és l’arbre i el bosc, o el bosc i l’arbre, com 
ho vulguem parlar. És obvi que el rerefons d’aquesta 
petició és l’autoconfessió –per tant, no cal judici– de 
l’expresident Pujol, però sí que és veritat que nosaltres 
volíem anar molt més enllà com a pràctica i com a pa-
tró de conducta d’un sistema de poder. I és obvi que en 
aquesta comissió s’afrontarà el cas Pujol.

Per nosaltres, cal avaluar i investigar què és el frau fis-
cal avui a casa nostra. La dimensió és alarmant. No 
farem... –ho deia el senyor Rivera–, no anem a investi-
gar la factura del manyà que fa, no?, una obra, i que si 
abans era una opció, avui, a vegades és una necessitat, 
segons el frau fiscal, els inspectors d’Hisenda, només 
el 3 per cent afecta a particulars, ens centrem en les 
grans fortunes i a grans patrimonis. 

En el cas català, 16.000 milions d’euros de frau fiscal 
anual, és tres vegades més totes les retallades aplica-
des des de l’any 2010, i es tracta d’estudiar l’enginye-
ria fiscal agressiva, els entramats de fuga –òbviament, 
amb vincles polítics– i la teranyina de tripijocs que a 
poc a poc hem anat investigant. I sabem què és «el do-
ble irlandès», què és «el sandvitx holandès», què són 
«els mariachis», què és «la truita de riu», què és «la 
via andorrana». Sobretot pel drenatge de líquid que el 
sistema fiscal català i estatal estan patint des de la 
crisi.

La nostra voluntat és que sigui una comissió àgil, que 
sigui útil, que sigui pràctica i que, a poder ser, que si-
gui «celèrica», és a dir, no fem bona aquella frase que 
«si no vols que se sàpiga alguna cosa, fes una comissió 
d’investigació».

Quan nosaltres parlem de frau fiscal –i ho hem dit 
molt insistentment des d’aleshores–, és una xacra 
que afecta a moltes altres pràctiques. Aprofito tam-
bé, que s’ha dit el nom del futbolista Messi, perquè 
nosaltres, quan vam parlar de Messi, era el menys im-
portant per a nosaltres, abans havíem dit els Carulla, 
els Sumarroca, els Demetrio Carceller... És a dir, el 
que conforma allò que Millet en deia «els quatre-cents 
de sempre».
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Per tant, estem perdent una batalla. L’estratègia con-
tra l’elusió i l’evasió i el frau fiscal s’afronta, des d’una 
estratègia que se’n podria dir «còmplice», amb una le-
gislació molt laxa i amb una política fiscal que es car-
rega sobre les classes populars.

A Andorra hi ha 3.500 milions d’euros de súbdits o 
súbdites de l’Estat espanyol. Aquesta és la realitat. 
Nosaltres, també, del poc que sabem, és que hi ha 
dos casos coneguts, el cas de Suïssa, HBSC i el de 
Liechtenstein, de Global Trust. Hi ha mil sis-cents 
defraudadors, que van tenir un tracte absolutament 
privilegiat per part de l’Estat espanyol i a qui poste-
riorment se’ls va fer una amnistia, a la qual, per cert, 
no s’hi van acollir, pràcticament, i, per tant, són, gai-
rebé mil sis-centes persones per a milions i milions 
d’euros.

El nostre objectiu, òbviament, és posar llums i taqu-
ígrafs i saber per on s’escapa el país, per on s’esca-
pen els recursos del país i com combatem el frau fiscal 
continuat i persistent. En aquelles llistes, doncs, hi ha-
via des d’Alejandro Sanz –el paladí de la lluita con-
tra la pirateria informàtica, doncs, resulta que tenia 
1 milió d’euros–, Carlos Meier, president de l’Institut 
d’Empresa, o el totpoderós president de la CAF, de la 
metal·lúrgia basca. 

Per tant, aquesta era la nostra voluntat, de saber-ho, 
no? I també, òbviament, establir vincles. L’altre dia no 
ho vam poder dir tot, però ens agradaria saber per 
què un dels assessors també fiscals de Jordi Pujol, 
 Joan Antoni Sánchez Carreter, és un dels condemnats 
del cas Hisenda, o dels imputats del cas Hisenda, no? 
O per què el seu advocat en el cas Banca Catalana, 
Joan Piqué Vidal, ha tingut també dos processos judi-
cials –per cert, l’últim per blanqueig de capitals vincu-
lats al narcotràfic colombià.

Per tant, la nostra proposta era l’arbre i el bosc, parlar 
de frau fiscal, d’elusió i evasió fiscal, començant pel 
cas Pujol, però, per entendre i fer entendre’ns i com-
prendre que durant molt de temps ha sigut un patró de 
conducta de les elits del nostre país, de l’oligarquia, i 
segurament fent-los comparèixer, també, que ens ex-
pliquin, doncs, els Carulla com s’ho fan, com s’ho fan 
els Demetrio Carceller, per què?, des de quina cultura, 
des de quina impunitat ho estan fent? I saber que sí 
que hi ha recursos, que el que passa és que se’ns estan 
escapant del país per unes vies, cal dir-ho també, molt 
perfeccionades, d’enginyeria fiscal i de doble moral, i 
també de doble economia.

Per tant, votarem, òbviament, a favor de la nostra pro-
posta; no votarem a favor de l’altra proposta, però 
l’objectiu és: llums i taquígrafs a tot arreu. 

Gràcies.

La presidenta

A continuació, per posicionar-se sobre les dues pro-
postes, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari 
Socialista, l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, el 16 de març 
de l’any 1995, Victòria Camps escrivia un article avui 
plenament vigent. Ens deia i argumentava que el fet 
d’assumir uns principis ètics ens compromet a viure 
d’acord amb aquests, i respondre’n davant de la cons-
ciència; que la responsabilitat suposa una obligació 
i un compromís, i que es demanen responsabilitats 
quan el compromís es trenca o les obligacions no es 
compleixen.

Distingia entre la responsabilitat jurídica, la responsa-
bilitat política i la responsabilitat moral. A la primera 
el compromís és nítid. Ho marca la llei. La responsa-
bilitat jurídica la determina el jutge. Suggeria que la 
responsabilitat política és més subjectiva, que està més 
a prop del sentiment. Un responsable polític està obli-
gat a acatar la llei, i cau en responsabilitat jurídica si 
no ho fa. Però, a més a més, té un contracte amb els 
ciutadans i ha de mostrar coherència.

No és funció del Parlament fer de Tribunal de Justícia, 
però sí de posar en evidència altres incompliments 
dels responsables polítics; per exemple, ser incohe-
rents amb les seves proclames, o de contribuir al des-
crèdit general de la política. 

El senyor Pujol, en la seva compareixença del darrer 
divendres davant de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, va contribuir justament a aquest descrèdit. És in-
tolerable que un expresident de la Generalitat, que tant 
ha dit que estima aquesta institució, després de confes-
sar públicament que la seva família va tenir diners a 
l’estranger sense declarar, fora del control d’Hisenda, 
el mínim que podríem exigir-li, en nom dels ciutadans 
i ciutadans de Catalunya, era que esvaís qualsevol om-
bra de dubtes sobre la seva conducta, però també de 
tot el que ha anat sortint a la llum pública que el taca a 
ell, a la seva família, a la seva obra de govern i al par-
tit que va fundar, Convergència Democràtica.

Però divendres passat, sorprenentment, més enllà 
d’una classe sobre la indústria cotonera de Catalunya 
dels anys cinquanta i seixanta, res de res. Cap explica-
ció, cap aclariment, cap resposta a les preguntes que 
es formulen no només la majoria de diputats i dipu-
tades, que es pregunta la majoria de catalans i de ca-
talanes. El senyor Pujol, amb els seus silencis –i vull 
passar per alt l’esbroncada que ens va dirigir–, va per-
dre una magnífica oportunitat per practicar allò que 
tantes vegades ha demanat als altres: coherència, mo-
ral i ètica. Ho deia també Victòria Camps: l’ètica no és 
una col·lecció de normes, és una sensibilitat.

Avui més que mai, està justificat que els socialistes 
catalans recolzem la creació d’una comissió d’inves-
tigació. Li vam formular set preguntes –set–, que no 
van obtenir resposta i que com a representants dels 
ciutadans estem obligats a tornar a formular fins a ob-
tenir-la. No va explicar per què es produeix en aquest 
moment la seva confessió; no va explicar per què va 
tardar tant a regularitzar la seva fortuna a l’estranger; 
no va explicar quin és el volum total defraudat; no va 
explicar si pot documentar l’origen dels fons defrau-
dats ni si pot documentar l’evolució d’aquestes quan-
titats; no ens va dir els noms de les persones que ges-
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tionaven aquests diners; no va explicar si aquests fons 
tenen a veure amb Banca Catalana; no sabem encara 
com s’explica la increïble fortuna que sembla somriu-
re als seus fills ni si aquesta fortuna té a veure amb ne-
gocis fets a l’empara de la Generalitat.

Hi ha qui opina que les comissions d’investigació te-
nen poc sentit. Els instruments de què disposa una 
comissió d’investigació parlamentària són diferents a 
altres institucions. Els ho torno a repetir: això ni és 
l’Administració tributària ni cap tribunal de justícia. 
El que plantegem en totes les comissions d’investiga-
ció, també en aquesta, a la qual donarem suport, és 
escatir si les conductes han estat políticament i moral-
ment encertades, si tot plegat té també a veure amb les 
maneres de governar i, si és així, exigir responsabili-
tats, si s’escau, exigir aquestes responsabilitats, que es 
poden plantejar en termes de dimissions o de canvis 
de normatives. Les altres responsabilitats, les jurídi-
ques, si n’hi ha, són decisions dels jutges. I no tinguin 
cap dubte que, si en els treballs de la comissió d’inves-
tigació es detectessin indicis d’irregularitats, el PSC 
serem els primers a proposar que el Parlament porti 
les conclusions a la fiscalia, com es va fer en el cas de 
la comissió de caixes o en el cas Palau.

Per cert, les conclusions de la comissió d’investiga-
ció del cas Palau/Millet no van ser tan diferents de les 
conclusions a què va arribar el magistrat instructor de 
la causa judicial, conclusions que han esquitxat de ple 
el partit del president, i en aquell moment el portaveu 
de Convergència Democràtica va fer servir arguments 
molt similars als del darrer divendres.

Mirin, diputades i diputats, la reacció del senyor  Pujol 
divendres passat sembla una evidència del que nega. 
(Sona el senyal acústic que indica que s’exhaureix el 
temps d’intervenció.) Per això –i vaig acabant, presi-
denta– recolzem la comissió d’investigació, perquè te-
nim la percepció que hi ha massa ombres sense ex-
plicar a l’entorn del poder i de la manera de governar 
d’algunes de les persones que s’hi han mogut. Tindrà 
així una nova oportunitat per esvair qualsevol espurna 
de dubte sobre la seva actuació, perquè aquest dubte 
sobre la seva persona va molt més enllà d’ell mateix i 
repercuteix directament sobre la imatge de la política 
en general i dels ciutadans de Catalunya en particular.

Gràcies, presidenta, diputats i diputades.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Maria Mercè Jou.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Bé, com ja s’ha anat explicant 
a través de diverses intervencions que hi han hagut 
abans, avui mirem si es creen o no dues comissions 
d’investigació: una, signada pels grups parlamentaris 
del Partit Popular i de Ciutadans, on el que es demana 
és investigar els comptes corrents bancaris en paradi-
sos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs públics, i l’en-
riquiment il·lícit i el cobrament de comissions il·legals 
per part d’aquests, i una altra, signada pels grups 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Esquerra Republicana i el Grup Mixt, que 
proposen la creació d’una comissió d’investigació so-
bre el frau i l’evasió fiscal i les pràctiques de corrupció 
política.

Abans de tot, i començo per aquí, vull que quedi molt 
clar: nosaltres no tenim cap inconvenient que s’es-
clareixin tots, absolutament tots els casos, però tam-
bé som els primers interessats que no se’n produeixin 
més i, per tant, a posar les bases que facin possible 
l’eliminació definitiva d’aquestes pràctiques. I crec 
recordar, que m’agradaria que també ho recordessin 
tots vostès, les cinquanta-una mesures que en el seu 
moment ja va proposar el president Mas, a banda d’al-
tres accions que també està duent a terme aquest Par-
lament.

Dit això, ens preguntem què cerquen realment alguns 
grups al presentar aquestes peticions. I ho fem perquè 
ja massa sovint ens trobem que actituds suposadament 
fermes d’aquests grups quan s’ubiquen a Catalunya 
canvien totalment quan sortim del Principat. I m’ex-
plico.

El PP estatal ha rebutjat fins a quatre vegades la cre-
ació d’una comissió d’investigació sobre el cas Bárce-
nas; també el PP estatal ha vetat la creació d’una co-
missió d’investigació sobre el frau fiscal; encara més, 
tenen un total de dinou comissions d’investigació de-
manades a les quals no fan ni cas. També és veritat 
que moltes vegades aclamen el jutge Ruz per moltes 
de les actuacions que fa; ara, també el mateix jutge 
Ruz ha apuntat que el PP va amagar fons al Tribunal 
de Comptes.

Però no tot el problema és del PP, evidentment, eh?, 
perquè també, si ens n’anem al Parlament d’Andalu-
sia, ai caram!, allà resulta que amb els vots del Partit 
Socialista i d’Esquerra Unida s’ha vetat en tres ocasi-
ons la creació d’una comissió d’investigació sobre les 
presumptes irregularitats en la concessió, gestió i jus-
tificació de les subvencions atorgades per a la forma-
ció professional, adreçades a l’ocupació, entre els anys 
2004-2012, 3.000 milions d’euros, aproximadament. 
També podríem parlar de competències, però vaig una 
miqueta justa de temps.

Pensem que, si honestament s’està en contra de deter-
minades pràctiques i que el que es vol és crear comis-
sions d’investigació, aquesta actitud s’ha de mantenir 
aquí, a Madrid, a Andalusia i on calgui, perquè això 
ha de ser una actitud, i no depèn de l’àmbit on esti-
guem. Però, com que això no es manté, de vegades te-
nim seriosos dubtes sobre quina és la finalitat autènti-
cament perseguida.

Realment volen resoldre dubtes, o en volen crear més? 
Perquè si és que volen resoldre’n comptaran amb la 
nostra participació i total implicació, però si volen 
crear més dubtes amb nosaltres no comptin.

Ens volem basar en fets contrastats, o en tindrem prou 
amb qualsevol informació publicada en els mitjans de 
comunicació? Perquè llavors podrem parlar de la se-
nyora Chacón, del senyor Nart, del senyor Rato..., i 
podem anar fent bullir l’olla durant anys, anys i anys.
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Volem crear aquestes comissions per fer un  espectacle, 
o per fer comparèixer determinades persones per fer-
ne un linxament públic? Volen entrar en aquest joc? 
Uns demanaran testaments i els altres voldran dema-
nar escoltar unes gravacions, senceres, on es parla de 
fiscals de confiança... Volem entrar en tot aquest joc?

També ens sap greu, perquè pensem que a molta gent 
tant els fa aquesta comissió d’investigació, perquè ells 
ja tenen la seva pròpia realitat i, comparegui qui com-
paregui, es digui el que es digui, ells ja tenen les seves 
pròpies i autèntiques conclusions, i l’únic que volen és 
convertir el Parlament de Catalunya en un plató de te-
levisió, per veure qui la diu més grossa i que l’endemà 
aconsegueix el titular més gran en els diaris.

Si és això el que volen, nosaltres no participarem gai-
re, ja els ho dic, perquè aquest no és el nostre objectiu. 
El nostre objectiu és que realment es puguin avaluar 
bé les coses i, sobretot, es pugui lluitar per vèncer el 
frau fiscal i, lògicament, també la corrupció.

I és veritat que nosaltres, com vostès saben, des del 
Parlament de Catalunya algunes coses..., poques coses 
podem fer; però, vinga, endavant. Ara, des del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió també els volem 
demanar que vinguin, que convidem també a compa-
rèixer experts, experts en la matèria, perquè ens aju-
din a fer el que nosaltres sí que hem de fer: que ens 
ajudin a portar endavant iniciatives legislatives que 
permetin que situacions, com poden ser les que s’han 
explicat aquí, però d’altres a què tothom ha al·ludit, 
puguin ser evitades d’una forma totalment i absoluta-
ment definitiva.

I, com que se m’ha acabat el temps, només dir que 
nosaltres votarem a favor de la comissió d’investigació 
presentada pels grups d’Esquerra Unida i Alternativa, 
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana 
i el Grup Mixt, i, en canvi, votarem en contra de la 
comissió d’investigació proposada per PP i Ciutadans. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions, senyora presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. No, per dir-li a la senyora Jou que, si hi han 
casos de corrupció a Andalusia, a Madrid o a qual-
sevol altra comunitat, o inclús a qualsevol altre lloc, 
segur que els seus diputats podran demanar les comis-
sions d’investigació corresponents en els parlaments 
que corresponguin. Però aquí estem parlant d’una co-

sa: qui ha evadit impostos i qui ha mentit durant tren-
ta-quatre anys es diu Jordi Pujol; qui té la seu diposi-
tada com a fiança per un cas de corrupció, el del Palau 
de la Música, és Convergència Democràtica de Cata-
lunya, i qui ha estat condemnat com a responsable a 
títol lucratiu per un cas de corrupció és Unió Demo-
cràtica de Catalunya.

Gràcies, senyora presidenta.

(M. Mercè Jou i Torras demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Jou.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

M. Mercè Jou i Torras

No, senzillament dir que hi han altres casos en els 
quals també pràcticament la sentència ja està feta. 
(Remor de veus.) Però, en tot cas, dir-li que quan unes 
comissions d’investigació no s’arriben a obrir és sen-
zillament perquè el Partit Popular utilitza la seva ma-
joria absoluta perquè aquestes comissions no es pu-
guin tirar endavant.

Moltes gràcies.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Un cop acabat el debat, passem, en primer lloc, a la 
votació de la Proposta de resolució de creació d’una 
comissió d’investigació sobre comptes corrents banca-
ris en paradisos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs 
públics, i sobre l’enriquiment il·lícit i el cobrament de 
comissions il·legals per part d’aquests, presentada con-
juntament pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya i el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor i 84 en contra.

A continuació, passem a la votació de la Proposta de 
resolució de creació d’una comissió d’investigació so-
bre el frau i l’evasió fiscals i les pràctiques de corrup-
ció política, presentada conjuntament pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa i el Grup Mixt.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 131 vots a favor.
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Moció
subsegüent a la 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. 302-00194/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que ja ini-
ciem les mocions. El dissetè punt de l’ordre del dia és 
la Moció subsegüent a la 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, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

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

Carlos Carrizosa Torres

Señora presidenta. Señoras y señores diputados, se-
ñora consellera, bueno, yo creo que antes de explicar 
esta moción, que deriva de la interpelación que puso 
mi grupo parlamentario, Ciutadans, sobre las formas 
para garantizar el derecho a los alumnos a recibir en-
señanza en todas las lenguas oficiales en Cataluña, he-
mos de hacer una breve referencia de dónde estamos. 
Estamos en una comunidad autónoma, que es Catalu-
ña, que incumple reiteradamente la ley y las disposi-
ciones que se refieren a la implantación del castellano 
junto con el catalán como lengua vehicular en nuestra 
comunidad autónoma. Incumple la ley e incumple las 
sentencias. 

Nos encontramos con que este incumplimiento tiene 
una raíz, que es que esta inmersión lingüística exclu-
sivamente en idioma catalán es una de las claves de 
bóveda de la construcción nacional que ustedes llevan 
arando con cuidado y con perseverancia desde hace 
treinta años. Y el castellano lo que supone en Catalu-
ña, ustedes lo que pretenden con el idioma castellano 
es lo mismo que pretenden con la palabra «España» 
en los libros de texto, que es simplemente omitirla. 
Ustedes están creando un imaginario en Cataluña en 
el que, de alguna forma, todos los niños en Cataluña 
crezcan de forma que sean lo más ajena posible a lo 
español, a lo español entendido como la palabra Espa-
ña y a lo español como el propio idioma utilizado co-
mo lengua vehicular, y esa es la causa de la resistencia 
de ustedes para admitir algo que la ley les exige. Esa 
es la causa en el caso de ustedes. 

En el caso del Partido Socialista y en el caso de Inicia-
tiva es los complejos en los que se ha entrado con esta 
dinámica, que parece que decir las cosas claras y dis-
crepar en esta Cataluña que parece que solo tiene una 
idea –una idea, digamos, digna de ser tenida en cuenta 
en la sociedad– que es la idea del catalanismo, del na-
cionalismo, del independentismo, y parece que quien 
no es independentista hoy día ya tiene que decirlo en 
una reunión pública casi pidiendo disculpas. Bueno, 
pues ésa es la razón de que ustedes tengan esta…, por-
fíen de esta forma y no admitir algo que es natural, 
que es que en una escuela moderna, en el siglo xxi, 
en las escuelas públicas y en las escuelas concertadas, 
como en las escuelas de élite, se estudie en castellano, 

en catalán y en inglés. Esto es la razón que tenemos 
para estas cuestiones.

Entonces, nosotros, ¿qué proponemos en esta moción? 
Bueno, por esta vez no les pedimos: oiga, cumplan las 
sentencias; oiga… Es que esto es inútil, y además us-
tedes, con la ayuda de los partidos, digamos, que en 
este aspecto están acomplejados o no son capaces de 
adaptarse a los nuevos tiempos y siguen en el viejo 
discurso de hace treinta años. Esta vez no les pedimos 
esto, esta vez les pedimos: miren, en lugar de irnos 
ya al fin, vayámonos a los medios. Vamos a ver, si a 
ustedes el decreto Wert les está obligando a que ha-
gan lo de irse a las escuelas privadas, que es de difici-
lísima realización, si el Tribunal Superior de Justicia 
les está diciendo «pongan el 25 por ciento», y ustedes 
dicen «ese porcentaje me corresponde a mí», bueno, 
pues, vamos a hacer lo necesario, los estudios necesa-
rios, los mapas lingüísticos necesarios. Vamos a hacer 
un mapa lingüístico de Cataluña de dónde hay un peor 
nivel de inglés, dónde hay un peor nivel de castella-
no, dónde el catalán está en inferioridad de condicio-
nes, dón de el catalán está muy por encima en sus con-
diciones de uso que el castellano, y entonces, con ese 
mapa lingüístico que nosotros les pedimos aquí, y que 
a lo mejor me dicen ustedes que ya lo tienen, y enton-
ces, lo que se les dice aquí, en el punto 5, es que si 
lo tienen, que yo creo que lo deben tener, pero si no 
los tienen, estos mapas lingüísticos, háganlos, y en-
tonces, formulan una propuesta y hacen lo que dicen 
las leyes, que es: ¿aquí el catalán está en inferioridad 
de condiciones? Más catalán. ¿Aquí el castellano está 
en inferioridad de condiciones? Más castellano. ¿Aquí 
el inglés no lo entiende nadie? Vamos a hacer más in-
glés. Eso es lo que se pide en esta moción.

No sé quién va a votar en contra de esta moción, o sí 
lo sé: votaran ustedes en contra. Votarán, supongo, el 
Partido Socialista también en contra. ¿Votarán en con-
tra de hacer este mapa de las necesidades lingüísticas 
para mejorar la calidad de la enseñanza en castella-
no, catalán e inglés? ¿Votarán en contra, señores de 
Iniciativa, señor Joan Mena, votarán en contra? Bue-
no, pues esto para nosotros no es más que la cerrazón 
–la cerrazón– de este Parlamento, de esta casta políti-
ca que no entra en razón, en beneficio de los alumnos 
–de los alumnos– y de una mejor calidad de la ense-
ñanza.

(Veus de fons.)

La presidenta

Atès que no s’han presentat esmenes, passem al torn 
d’intervencions per fixar el posicionament de la res-
ta de grups parlamentaris. Té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, l’honorable senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, presidenta. Ja tornem a ser aquí, ja no sabem 
quins arguments posar per no avorrir la concurrèn-
cia, però, a veure, aquesta és una moció de vuit punts, 
que hi votarem en contra de tots i cadascun, no fos 
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cas que desencantés el senyor Carrizosa fent alguna 
altra cosa. I és curiós, perquè dels punts 1 al 5 és una 
cosa, però després, dels punts 6 al 8, aquí sí que... Per 
tant, vostès fan cinc voltes tipus pastanaga, van fent 
cinc voltes, les eines i tal, per arribar al de sempre, al 
pal. Pam! Punt 6, punt 7, punt 8: aplíqueme usted la 
LOMCE, aplíqueme ustedes el reial decret, absoluta-
ment inaplicable. 

Jo també els recomanaria que es llegissin l’últim 
dic tamen del Consell de Garanties Estatutàries so-
bre aquest reial decret, que va en consonància, evi-
dentment, amb el dictamen que va fer sobre la 
LOMCE, però que dóna pistes molt interessants. No 
entraré a valorar la fabulació del relat dels identitaris 
pèrfids, o dels pobres acomplexats, no em considero 
ni una cosa ni una altra. En tot cas, dir que els centres 
educatius catalans disposen i han de continuar dispo-
sant d’autonomia per definir els seus projectes lingü-
ístics, això està regulat així a la LEC, al títol segon, 
que és el del règim lingüístic del sistema educatiu de 
Catalunya, i concretament l’article 14, que es el que 
determina que els centres públics i els centres privats 
sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part 
del projecte educatiu, els seus respectius projectes lin-
güístics, on s’emmarqui el tractament de les llengües 
al centre. Qui millor que els centres, els docents, les 
direccions, els consells educatius de centre, per deci-
dir quin és el projecte de centre i, dintre d’aquest pro-
jecte del centre, el projecte lingüístic? I evidentment, 
doncs, seguint unes instruccions d’organització de 
centres i de gestió de centes que hi ha cada principi de 
curs, que són clares, meridianes i d’acord amb la LEC 
i amb tot el que vulguin dir.

Preguntin al departament el que vulguin sobre sol-
licituds d’escolarització en relació amb el reial decret 
inaplicable, o demanin el que considerin. Aquest Par-
lament ja ha aprovat per una majoria molt amplia qui-
na és la nostra opinió sobre la LOMCE, sobre l’apli-
cació de la LOMCE i sobre la política del ministre, i 
fins i tot sobre la continuïtat del ministre al Govern 
de l’Estat. Qui incompleix la llei, senyor Carrizosa, 
és el Govern del Partit Popular i els qui li donen su-
port, i el Consell de Garanties Estatutàries ho diu: 
s’han passat de frenada. Això no ho diu el Consell de 
Garan ties Estatutàries, que s’han passat de frenada, 
però diu que, si s’aplica aquest reial decret, se separa 
per raó de llengua, cosa que està plenament prohibi-
da per la normativa que el regeix. També la Consti-
tució espanyola. Que el dret a l’educació, com diu el 
constitucio nal l’any 94, amb una sentencia que és una 
sentencia que s’ha anat repetint durant temps, no tan 
recentment però sí anteriorment, com una sentència 
clau en la jurisprudència, la 337/1994, que el dret a 
l’educació constitueix un dret prestacional –prestaci-
onal– i que correspon als serveis públics autonòmics 
organitzar l’ensenyament i la forma com s’ha de rebre 
aquest en una o altra llengua, d’acord amb el repar-
timent competencial. Quins límits, dintre d’aquestes 
competències, té en aquest cas la Generalitat de Ca-
talunya? No excloure el castellà com a llengua docent 
i garantir-ne l’ús i el coneixement de tot el territori. 
Aquestes dues, aquests dos requisits es compleixen. 
És més, diu el Constitucional que aquesta exclusió no 

es produeix pel fet que el català sigui la llengua nor-
malment emprada.

Per tant, si resulta que sabem per igual... –sabem..., 
saben, jo no vaig fer immersió lingüística–, els que 
van poder fer immersió lingüística saben en igualtat 
de condicions la llengua espanyola i la llengua catala-
na, si no s’exclou el català com a llengua docent, si es 
compleix tot això, on és el problema? Enlloc, el pro-
blema no és enlloc, el problema el creen aquells que 
ens acusen d’identitaris i d’acomplexats, en nom pre-
cisament de la identitat i del complex.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la la il·lustre senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Senyor Carrizosa, 
és que no sé ni què més dir-li ja, estic gairebé per feli-
citar-lo, no?, perquè és ple sí, ple també –bé, un vostès, 
un el Partit Popular– que tenim el mateix tema en el 
Ple del Parlament, exactament les mateixes mocions 
que pretenen el mateix. No avancem ni en arguments 
ni en fets, i aquí estem igual. És una mica el «dia de la 
marmota». Jo no sé, presidenta, si inclús convindria..., 
ho enregistrem en vídeo i ho passem. Jo ja sé que això 
no ho permet el reglament, no ho dic com una falta de 
respecte, però és que a nivell argumental, estem exac-
tament on estàvem. 

Jo crec... Això no va, li hem dit en reiterades  ocasions 
–repetirem els arguments perquè el que ens toca en 
aquest Parlament, faltaria més– que això no va de 
no complir la llei, és obvi que s’està complint la llei, 
i la senyora Simó li ha citat, diguem-ne amb concre-
ció de detalls, les sentències. Evidentment que s’està 
complint la llei, i evidentment també que el Govern de 
Catalunya defensa democràticament les seves compe-
tències. Això tampoc va, no va, señor Carrizosa. Se lo 
digo en castellano porque yo sí que he estudiado con 
inmersión lingüística, y el castellano es tan mi len-
gua como en la suya, lo hablo perfectamente y lo amo 
profundamente, se lo he dicho en multitud de ocasio-
nes. No va de capacidades lingüísticas, no va de que 
no queremos que los niños de este país sepan catalán, 
castellano, inglés, y más lenguas, si es posible. No va 
d’això –no va d’això, senyor Carrizosa–, de debò que 
equivoca el tret, no va d’això. Va d’entendre que la im-
mersió lingüística és un model que no només té una 
majoria política i social sostinguda en el temps, per 
vici, és perquè és un model que funciona, que entén 
que el català sigui vehicular és perquè és el vehicle 
d’una cultura que, si la donem a tots, serà per a tots. 
Va de cohesió civil d’aquest poble, no va de capacitats 
lingüístiques. I això no ho trencarem, senyor Carrizo-
sa, per molt que vostès i el PP cada ple ens portin això, 
per molt que el senyor Wert aprovi les lleis que aprovi, 
això no ho trencarem. 

El que no farem, i és un «no» polític a la seva moció, 
és votar una moció que és còmplice d’una llei, de la 
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llei Wert, que el que vol és justament trencar un mo-
del d’escola catalana inclusiu, que funciona, i que fun-
ciona per a tothom, que ho ha fet molts anys i que 
ho segueix fent, i nosaltres això, com pot entendre, 
no ho votarem, no per complex, senyor Carrizosa –no 
s’equivoqui, som els pares de la immersió lingüística 
també nosaltres–, no és complex, és convicció profun-
da sobre el que hem de fer. Li hem votat «no» sempre, 
i li seguirem votant que no. 

A mi em sap greu que no ens puguem convèncer, per-
què el parlamentarisme va d’intentar convèncer-se 
els uns als altres, però mentre vostès segueixin amb 
aquesta cerrazón –això sí que és cerrazón–, doncs, 
nosaltres seguirem defensant el que creiem, per con-
vicció profunda, el que funciona i el que necessita 
aquest país.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Ca talunya, la il·lustre senyora María José Garcia Cuevas.

Maria José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Consellera, señoras y señores di-
putados, en primer lugar, me gustaría aclarar dos con-
ceptos que se repiten y yo creo que confunden el de-
bate. Primero, desde el Partido Popular de Cataluña 
defendemos una Cataluña bilingüe, compuesta por 
personas que libremente escogen usar una u otra len-
gua oficial, y todos se entienden. Y yo creo que la me-
jor manera de defender esta libertad es ejercerla sin 
complejos. Y si fuera por normalización, estaríamos 
de acuerdo en que si alguna lengua oficial necesita ser 
normalizada en este Parlamento es el castellano. Por 
lo tanto, libertad sin complejos para elegir, y también 
para normalizar el uso parlamentario del castellano en 
Cataluña.

Segundo, la protección de las lenguas cooficiales no 
está por encima de los derechos fundamentales e in-
dividuales de las personas, de su derecho constitucio-
nal a estudiar en una educación bilingüe y de calidad 
y a utilizar el castellano si así lo desean. La jurispru-
dencia constitucional y de otros tribunales –Supremo 
y Superior de Justicia– es inequívoca: ninguna lengua 
oficial puede estar excluida como vehicular del siste-
ma. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que castellano y ca-
talán, las dos, tienen que ocupar como mínimo un 25 
por ciento del horario lectivo. Y este es el suelo, la lí-
nea roja, porque menos es exclusión. Veinticinco por 
ciento es una asignatura. Si no se da una asignatura 
en castellano o en catalán, como vehicular la lengua 
queda excluida.

A partir de aquí entramos en el confuso tema de los 
porcentajes, el análisis del estado de normalización de 
las lenguas, que es lo que justificaría estrategias pun-
tuales –y, estas sí, legales– de inmersión, nunca mo-
delo universal y obligatorio de inmersión, que como 
modelo legal no existe, y por eso ustedes no lo men-
cionan en ningún documento oficial.

Aquí nos parecería razonable admitir tres cosas. Pri-
mero, que si en los años ochenta, cuando teníamos un 
sistema bilingüe –porque ustedes fueron poco a po-
co–, los estudiantes catalanes obtenían el nivel C de 
catalán con la enseñanza obligatoria, quiere decir que 
el 50 por ciento es suficiente para ustedes para obtener 
un nivel satisfactorio de catalán.

Segundo, que la normalización del catalán en el año 
1994 no es comparable a la del 2004. Veinte años de 
inmersión han dado sus frutos, lo dice el Tribunal Su-
premo, lo dice la Generalitat y lo dicen los informes 
de política lingüística. Por eso las estrategias de in-
mersión del 94 hoy no se justifican.

Y tercero, que todas las pruebas, sean pruebas de 
competencia de la Generalitat, sean PISA, demuestran 
que la inmersión no es el mejor modelo para obtener 
la mejor competencia en catalán y en castellano. To-
dos sabemos que los mejores resultados lingüísticos, 
por supuesto en castellano, pero es que también en ca-
talán, los obtienen los colegios privados y concertados 
que tienen sistemas bi- o trilingües (veus de fons) –sí 
es verdad, consellera.

Pero es que además está la cuestión legal de que cual-
quier niño tiene derecho a una educación bilingüe en 
cualquier punto de Cataluña, al margen del estado de 
normalización de las lenguas, al margen del partido 
que gobierne, y también del proyecto lingüístico de 
los colegios de su zona. Y es la obligación de la auto-
ridad educativa, que es la consellera –también del mi-
nisterio, como responsable último y subsidiario–, ga-
rantizar este derecho individual.

Por tanto, son dos cosas distintas. Por una parte, la 
Generalitat es competente para establecer un sistema 
educativo en el que a partir de la conjunción lingüísti-
ca, que es el modelo de la Ley de política lingüística, 
es decir, el 50 por ciento, gravite hacia el catalán por 
motivos de normalización, siempre de manera pun-
tual, justificada, transitoria y sin afectar los resultados 
académicos de los niños. Esto es lo que dice la Sen-
tencia 337/94. Pero, por otra, la Generalitat también 
es responsable de garantizar el derecho individual a 
la enseñanza bilingüe; lo explicitan todos los tribuna-
les, y ahora también la LOMCE, como ley orgánica. 
Y, si la Generalitat, que es la autoridad educativa en 
Cataluña, no cumple sus obligaciones legales y cons-
titucionales, el Gobierno de España está legitimado..., 
no solo legitimado, está obligado a actuar, supliendo 
la inacción y la incompetencia de la Generalitat, más 
allá de responsabilidades de otro tipo que se pudieran 
derivar para quien incumpla la ley.

La consellera, en su permanente estrategia de confu-
sión, centrifugará la responsabilidad a los centros. De-
cía en la interpelación: «Los centros deciden su pro-
yecto lingüístico. Yo no puedo hacer nada.» Bueno, 
dejación de funciones, desinformación y tergiversa-
ción de la realidad. Porque es el departamento el que 
aprueba los proyectos lingüísticos; es el departamento 
quien concierta a los centros privados con cláusulas 
de imposición lingüística en el concierto. Y es tam-
bién quien tiene la inspección educativa, que tiene la 
obligación de velar por que tengamos un sistema le-
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gal que garantice los derechos individuales. También 
el departamento es, por tanto, responsable de estable-
cer porcentajes razonables en cada zona, salvo que no 
lo haga, y entonces otras instituciones de nuestro esta-
do de derecho, como los tribunales o el ministerio, se 
vean obligados a actuar de manera subsidiaria.

Por eso podemos hoy exigir al departamento que ac-
túe, que justifique y establezca porcentajes y, sobre 
todo, que garantice oferta bilingüe en toda Cataluña, 
que no se esconda de sus responsabilidades y que no 
decida por los padres catalanes.

El modelo está claro: se puede mantener la inmersión, 
sí, monolingüe en catalán, pero no imponerla. Volun-
taria no obligatoria. En cada municipio habilite, con-
sellera, al menos un... (La presidenta retira l’ús del 
micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, i bon dia a tots i a totes. Miri, senyor Car-
rizosa: jo no sé si és pitjor ser casta política o ser caspa 
política (rialles i remor de veus), que és el que traspua 
de la moció que avui presenta el Grup de Ciutadans. 
Perquè, escolti’m, senyor Carrizosa, hi ha un refrany, 
i l’hi diré, perquè és un refrany castellà, que diu: «Lo 
poco gusta y lo mucho cansa.» I vostès arriben a un 
moment que ens cansen. Però també li ho adverteixo: 
no defallirem, perquè les nostres conviccions són tan 
fortes que no defallirem a defensar el que entenem que 
és de justícia. I tampoc no caurem en la demagògia 
que ens feia la senyora Cuevas, quan deia que el que 
havíem d’establir era normalitzar la llengua parlamen-
tàriament aquí al Parlament de Catalunya. Perquè sap 
què passa, senyora Cuevas? Que a mí, cuando hablo 
en castellano, la presidenta del Parlament nunca me 
retira la palabra; y ahora está usted viéndolo. Cuando 
mis compañeros hablan catalán en el Congreso de los 
Diputados, el señor Posada les retira la palabra y los 
echa del hemiciclo –y los echa del hemiciclo. (Aplau-
diments.) Por tanto, señora Cuevas, reflexione usted 
qué es lo que hace falta normalizar.

I també li diré, senyor Carrizosa, que des del Grup 
d’Iniciativa i Esquerra Unida pensàvem que, després 
de la suspensió per part del Tribunal Superior de Justí-
cia de les Illes Balears del decret TIL, el seu grup reti-
raria la seva moció. I li diré per què –i sobretot vostès, 
que són tan juristes i tan constitucionalistes–: perquè 
el seu model de trilingüisme beu directament del mo-
del lingüístic del PP de les Illes Balears.

Per tant, des d’Iniciativa i Esquerra Unida enteníem 
fins ara tres coses. Primer, que el model d’immersió 
lingüística té a Catalunya majoria social al nostre  país, 
perquè més del 80 per cent de la població catalana de-
fensa el model d’immersió lingüística. Sabíem que el 
seu model de trilingüisme tampoc no tenia majoria 

parlamentària, perquè són vint-i-vuit diputats que el 
defensen, i tota la resta d’aquest Parlament, que defen-
sem la immersió lingüística. I sabíem també, senyor 
Carrizosa, que el seu model de trilingüisme tampoc 
no té majoria pedagògica, perquè la comunitat educa-
tiva i els professionals de l’educació es manifesten, per 
activa i per passiva, en defensa del model d’immersió 
lingüística. Per tant, teníem aquestes tres majories.

Però és que ara, senyor Carrizosa, tenim una evidèn-
cia més, una cosa més, que s’hi pot sumar, i és que el 
seu model de trilingüisme tampoc no té suport jurí-
dic, perquè el Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears ho ha anul·lat. I sap què diu en aquesta anul-
lació, senyor Carrizosa? Diu directament: «En ese vai-
vén de modelos de educación, el adelgazamiento de 
la enseñanza en lengua catalana es ineludible –es in-
eludible.» Per tant, senyor Carrizosa, li ho diré clar i 
castellà: ustedes lo que pretenden es adelgazar la en-
señanza en lengua catalana, y eso fractura la sociedad 
y nos aboca a menos igualdad de oportunidades.

I jo no sé si serà fruit del meu complex, senyor Car-
rizosa, perquè vostè sap, perquè jo li ho he dit, que jo 
vaig estudiar filologia hispànica i, per tant, sóc llicen-
ciat en filologia hispànica; suposo que això té molt a 
veure amb els meus complexos, no?, té molt a veure 
amb quines llengües m’acomplexen, i, per tant, ni les 
parlo ni les estudio. Així és que deixin vostès d’ofen-
dre una part important d’aquest país, que defensem el 
model d’immersió lingüística per convicció social, no 
per convicció identitària ni per convicció de banderes, 
que és el que vostès estan fent.

I també li dic que a la resta de punts de la seva moció 
tampoc no hi donarem suport des del Grup d’Iniciati-
va i Esquerra Unida, perquè, en definitiva, no són més 
que l’embolcall per anar a buscar què és el que vostès 
pretenen.

Acabaré, senyor Carrizosa, fent-li dues reflexions. La 
primera: llegeixi vostè l’estudi que hi ha de la Funda-
ció Bofill –que, per cert, en la compareixença del se-
cretari de Polítiques Educatives de la Generalitat tam-
bé en va fer menció–; les diferències, per desgràcia, 
que hi ha a les aules del nostre sistema educatiu no són 
derivades per llengua, sinó que vénen derivades per 
classes socials. El problema que hi ha a les nostres au-
les són també les desigualtats, com hi ha a la resta del 
país. I a vostès, senyor Carrizosa, no els he vist mai 
defensar una moció en aquest Parlament que defensi 
l’escola com a eina social, com a eina per evitar les de-
sigualtats. Només vénen aquí per presentar problemes 
lingüístics a les nostres aules. Per tant, senyor Carri-
zosa, treballin vostès per fer de l’escola una eina de 
construcció social i no, com ho estan fent, una arma 
de destrucció política.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula la senyora Isabel 
Vallet.



Sèrie P - Núm. 79 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 41.2  41

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bon dia. Per posicionar la CUP - Alternativa d’Es-
querres, doncs, en aquesta moció. Nosaltres votarem 
que no a tota la moció. Entenem que, bé, com ha dit 
tothom, és un debat cansat, és un debat que, en tot 
cas..., bé, ens aboca una mica a una dialèctica que 
real ment no existeix. Nosaltres no els convencerem, 
vostès no ens convenceran, però el que sí que convenç, 
en tot cas, són les xifres, són les dades objectives, i les 
dades objectives apunten que aquest conflicte que vos-
tès volen evidenciar, no?..., que malgrat la seua insis-
tència, malgrat les seues mancances, malgrat la seua 
obsessió per la llengua catalana, doncs, les sol·licituds 
de modificació del règim lingüístic no només no han 
augmentat, sinó que mai –mai–, des de 2010 fins ara, 
mai han passat de cent, mai han passat de cent famí-
lies les que volen canviar, per tant, el model d’immer-
sió lingüística com l’estem vivint ara.

Per tant, bé, no se’n sortiran, a voler imposar un pre-
tès conflicte lingüístic, com no se n’ha sortit el PP. És 
a dir, el PP ja ho ha intentat, ho ha intentat amb tota la 
seua força, ha recorregut bàsicament contra totes les 
lleis que apostaven per la promoció del català: ha re-
corregut contra la Llei de cinema, ha recorregut con-
tra la Llei d’educació, la d’acollida de persones immi-
grants, el Codi de consum de Catalunya; a la resta dels 
Països Catalans, doncs, ens ha tancat una televisió pú-
blica, l’única que emetia en valencià; ha imposat el de-
cret TIL a les Illes; també amb el LAPAO a l’Aragó...

És a dir, finalment, no?, que si ells no se n’han sor-
tit, que tenen tota la maquinària de l’Estat al seu po-
der, no se’n sortiran vostès. Per tant, els demanem que 
abandonin de nou aquesta obsessió per situar un pro-
blema o un conflicte on no n’hi ha, que és ara mateix, 
al Principat, en la immersió lingüística.

Diuen que l’objectiu exclusiu de vostès era, doncs, evi-
tar la segregació lingüística i, finalment, es centren en 
l’únic àmbit –en l’únic àmbit– on el català realment 
està normalitzat, que és l’educatiu. I es centren en 
aquest àmbit perquè saben vostès, a més a més, doncs, 
que és on poden fer sang, on finalment poden generar 
un fals conflicte.

Bé, jo no m’estendré més a donar-li arguments, perquè 
sé que els meus arguments segurament ni l’interessen 
ni el faran canviar d’opinió, però sí que me centraré a 
explicar-li què és un conflicte lingüístic. Vol que li ex-
pliqui què és un conflicte lingüístic? Li ho explicaré.

Un conflicte lingüístic és el que es viu al País Valen-
cià i el que es viu a les Illes. Un conflicte lingüístic 
és que es deixin 150.000 xiquets per ensenyar la seua 
llengua, perquè el Govern valencià no posa solució a 
l’ensenyament en valencià. Un conflicte lingüístic és 
tancar l’única línia en valencià d’una població majo-
ritàriament catalanoparlant, com és Benitatxell. Un 
conflicte lingüístic és que per culpa de quatre famíli-
es s’imposi una línia en castellà a setanta-cinc famí-
lies restants. Un conflicte lingüístic és la total desa-
parició del català, del valencià a les institucions, a la 
justícia, a les institucions públiques valencianes. Un 
conflicte lingüístic, a més a més, és el tancament de 
285 línies d’ensenyament públic en valencià. Un con-

flicte lingüístic és també imposar un decret enfront 
d’una comunitat educativa totalment oposada i total-
ment conscient que això afecta la normalització del 
català, i Constitució en mà –tant que els agrada a vos-
tès–, que això afecta la normalització del català. Per 
tant, un conflicte lingüístic és també ignorar que una 
llengua domina i que l’altra és dominada. És ignorar 
que una llengua és maquinària d’estat i que l’altra ha 
estat perseguida i que l’altra ha estat anorreada per 
part dels poders públics espanyols i per part d’alguns 
poders autonòmics.

Per tant, no ens vinguin aquí a explicar què és o què 
no és un conflicte lingüístic, perquè als Països Cata-
lans fa temps que el patim, i, en tot cas, el que estem 
vivint aquí no sols no ho és, sinó que alimenta aques-
tes ànsies que tenen, precisament, de titllar d’etnicista 
un conflicte que en cap cas ho és.

Per tant, de nou, i recapitulant: que estem totalment 
en desacord, en profunda oposició a la llei Wert; que no 
volem el decret TIL; que no volem el trilingüisme de 
vostès; que, a més a més, no volem el bilingüisme 
del Partit Popular, que, a més, és castellanoparlant i 
militantment castellanoparlant; que encara ens queda 
molt i molta feina per fer per a la normalització del ca-
talà, no només al principat sinó a la resta dels Països 
Catalans.

Acabin aquesta guerra absurda; acabin, en tot cas, 
aquesta fictícia guerra amb el català, perquè, com he 
dit abans, ni se’n va sortir el PP ni se’n sortiran vostès.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, la il·lustre senyora Marta Pascal.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorable conse-
llera, conseller, diputats, diputades, mirin, jo els con-
fesso que durant tota la setmana he pensat que potser 
els diputats de Ciutadans, després del que ha passat a 
les Illes Balears, doncs, retirarien aquesta moció, per-
què, realment, jo no sé com tenen valor de venir avui 
aquí i plantejar el que plantegen després del que ha 
passat a les Balears i després de la lluita que hi han 
tingut.

Però, en tot cas, hi insistirem. Alguns grups deien que 
gairebé cansa. Realment és així, no? Per tant, el nostre 
vot és absolutament contrari en tots els punts d’aques-
ta moció, i els diré claríssimament per què. Doncs per-
què nosaltres estem en contra de la politització de la 
llengua. Nosaltres entenem que a l’escola s’hi aprèn 
i s’hi ensenya, però no s’hi fa política. I vostès el que 
estan plantejant és utilitzar la llengua per fer política 
a l’escola. 

Vostès plantegen esberlar el model, esberlar-lo per la 
meitat, i els explicaré amb alguns arguments perquè 
és així. En primer lloc, aquest Parlament, aquest  país 
es va dotar d’una llei de país, la Llei d’educació de 
Catalunya, i, a més a més, aquesta llei va ser d’ampli 
consens, una llei reconeguda per la gran part dels di-
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putats que en aquell moment la van votar i que, a més 
a més, això es configura de manera clara en el Parla-
ment actual. I la llei, la LEC, embolcalla el sistema, li 
dóna seguretat, li dóna marc general, i, per tant, tam-
bé ho fa en el seu règim lingüístic.

Per tant, vostès volen esberlar una llei que és de con-
sens a cops de titular, intentant generar uns conflictes, 
doncs, que no hi són. Per tant, els ho han dit altres 
grups, nosaltres també els ho reiterem: de cap de les 
maneres ho permetrem. I, per cert, alguns, en aquest 
àmbit, quan tocava, quan hagués set el moment, no ho 
van portar al Constitucional, que hi tenen molta afició, 
per cert, de portar coses al Constitucional, i ara vénen 
aquí, a remolc d’uns altres, a posar en perill el model 
d’immersió lingüística. Per tant, tampoc hi podem es-
tar a favor de cap de les maneres.

Vostès es mantenen ferms a fer aflorar un conflicte 
lingüístic que no existeix a l’escola catalana, de cap 
de les maneres, no existeix. I això es veu en el dia a 
dia de les aules; passegin-se per les aules del país. No 
existeix el conflicte. I anem més enllà; objectivament, 
mirin-se les dades, mirin-se els resultats en competèn-
cies lingüístiques en llengua catalana, en llengua cas-
tellana. Estem pràcticament en la mateixa puntuació. 
I les dades diuen el que diuen, no es poden interpretar; 
les dades diuen el que diuen.

En tercer lloc, vostès estan traient tot el valor a una 
eina fantàstica per als centres, que és el projecte edu-
catiu de centre, i que això, a més a més, ho preveu la 
Llei d’educació de Catalunya. Qui viu la realitat dels 
centres, qui viu el dia a dia, són els mestres, són els 
professors. La llengua és dinàmica, no la podem po-
sar tota dins d’una sala, sinó que és canviant, i el país 
també és divers. Per tant, són els centres, són els pro-
fessors i són els mestres els qui han d’anar adaptant en 
funció d’aquesta realitat que es van trobant.

Per tant, quan parlem d’autonomia –i vostès moltes 
vegades a la comissió i en aquest Ple ens han parlat, 
moltes vegades, d’autonomia–, precisament ara estan 
negant als professors i professores, als equips direc-
tius un fantàstic instrument a favor de l’autonomia de 
centres, que és el projecte educatiu.

Per tant, senyors de Ciutadans, jo diria que no han 
entès absolutament res, o, més ben dit, no ho volen en-
tendre, perquè el model d’immersió lingüística el que 
vol fer, l’objectiu que té és garantir el ple coneixement 
de les dues llengües, del català i del castellà, no que 
ningú triï, sinó que es garanteixi el ple coneixement 
de les dues llengües. Per tant, no segueixin construint 
relat polític on no hi ha causa, on no hi ha fet, perquè, 
realment, no hi existeix de cap de les maneres.

I els ho dic molt honestament i molt modestament. Jo 
sóc producte d’aquesta escola catalana en llengua i 
continguts. Quan jo vaig néixer es va posar en marxa 
el model d’immersió lingüística, i no tinc cap proble-
ma a parlar en català, en castellà, en anglès, en francès 
o en el que toqui; per tant... Crec que, a més a més, te-
nen algun parlamentari en el seu grup que també, eh?; 
el senyor Rivera crec que també forma part d’aquesta 
fornada de catalans que hem sortit de l’escola catala-
na. I no ha passat re; tots som producte de la immersió 

i no ha passat re. Per tant, model de cohesió, model 
que ha garantit l’ascensor social, model que ha garan-
tit, doncs, bons resultats.

I els reitero, doncs, que no hi podem estar de cap de 
les maneres a favor i que, per tant, votarem en contra 
d’aquesta politització de la llengua.

Moltes gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(María José Garcia Cuevas demana per parlar.) Se-
nyora Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Presidenta, por alusiones y contradicciones.

La presidenta

Trenta segons.

María José Garcia Cuevas

Gracias. Bueno, me gustaría aclarar un punto que se 
repite también mucho en este Parlamento y yo creo 
que lleva a mucha confusión, que tergiversa la reali-
dad. Si el castellano se decidió que fuera lengua co-
mún de toda España y oficial en toda España y el res-
to de lenguas españolas cooficiales en sus respectivos 
territorios y, por tanto, legalmente, solo se pueden uti-
lizar en las instituciones del estado o autonómicas de 
ese territorio, es una cosa que se aprobó en la Consti-
tución, en la Constitución que se aprobó en toda Es-
paña, pero en Cataluña especialmente con una gran 
mayoría. Por tanto, para cambiar eso, pues, lo que ha-
brá que hacer es cambiar la Constitución. Pero sí que 
le recuerdo que, por ejemplo, se puede hablar en ca-
talán perfectamente y nadie la cortará el micrófono en 
Baleares.

Gracias, presidenta.

(Carlos Carrizosa Torres demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, presidenta. Por alusiones.

La presidenta

Trenta segons.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias. Señor Mena, caspa política es defender lo 
mismo de hace treinta años sin adaptarse a un sistema 
globalizado en el que se pide las enseñanzas de cas-
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tellano, catalán e inglés para una mejor calidad de la 
enseñanza.

Y alusiones a todos los que han dicho aquí que no-
sotros..., bueno, que no hay tal conflicto lingüístico. 
Un conflicto lingüístico es evidente desde el momento 
en el que una sola asignatura en castellano –una sola 
asignatura en castellano– es cuestionada como si esto 
fuera un ataque al catalán, cosa que es absolutamente 
increíble.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Passem a votar la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor i 102 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el transport ferroviari i els centres 
logístics (tram. 302-00195/10)

Passem al divuitè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
transport ferroviari i els centres logístics, presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu  

Presidenta... Conseller, diputades, diputats, el Grup 
Socialista ha presentat aquesta moció perquè estem en 
un moment en què comencen a haver-hi signes d’una 
lleugera recuperació econòmica a Catalunya i a l’Estat 
espanyol –Catalunya com a motor d’aquesta recupe-
ració econòmica–, i s’ha d’acompanyar amb mesures 
efectives, amb inversió en infraestructures produc-
tives on hi hagi retorn econòmic malgrat les dificul-
tats que les administracions i que els governs tenen en 
aquests moments.

Estem davant d’un sector, el del transport de mercade-
ries, que, per via, per carretera o per tren, és un sec-
tor que, en els darrers anys, de manera sostinguda, ha 
anat creixent. Primer, perquè l’economia del nostre 
país, també del conjunt de l’Estat, és una economia 
que cada cop és més exportadora; segon, perquè es-
tem ubicats, situats estratègicament, i els ports, entre 
ells el port de Barcelona i el de Tarragona, són ports 
que reben mercaderies d’altres indrets del planeta per 
 situar-les al bell mig d’Europa.

Fonamentalment, el transport de mercaderies s’està 
produint en aquests moments per carretera. Això està 
provocant problemes que tots en som conscients, bà-
sicament problemes de qualitat de l’aire, de contami-
nació. Les directrius europees van en el sentit que és 
necessari augmentar el transport d’aquestes mercade-
ries per via ferroviària. I el sentit de la nostra moció va 
en aquest sentit, en el fet que cal dotar d’una vegada 
per totes d’una decisiva empenta des del punt de vista 
pressupostari per tirar endavant el corredor del Medi-

terrani, per activar també les centrals d’intermodalitat 
de mercaderies que estan plantejades en el nostre  país. 
I aquí el que cal és començar a fixar calendaris –el 
que cal és començar a fixar calendaris–, perquè tot-
hom en parla però no acabem de posar dates de tirar 
endavant els projectes, dates d’inversió, per justament 
acompanyar aquests dos vectors que per nosaltres són 
importants: augmentar el transport de mercaderies per 
via ferroviària; dos, acompanyar l’economia del nos-
tre país.

Hi han dues de les propostes que fem en la moció 
que tenen un destinatari concret, que és el Govern de 
l’Estat. Creiem que hi ha d’haver un compromís de-
cidit –i un compromís decidit no vol dir només ver-
bal, no vol dir només declaratiu, vol dir un compromís 
pressupostari– respecte al corredor del Mediterra-
ni i la connexió del corredor del Mediterrani per via 
ferrovià ria amb els ports de Barcelona i de Tarragona.

Els posaré una xifra. Anys 2010-2011, la inversió que 
s’estava fent en les taques d’implementació del corre-
dor del Mediterrani era de 1.700 milions d’euros. Vam 
observar..., bé, encara estem astorats de veure les xi-
fres que ens proposa el Govern per als pressupostos 
del 2015: la meitat d’aquesta inversió. Encara hem 
quedat més astorats quan hem vist la inversió total en 
infraestructures: la mitjana del conjunt de l’Estat és de 
238 euros per habitant; a Catalunya, de 141 euros per 
habitant. 

Conseller, el meu grup parlamentari li donarà suport 
en la necessària defensa dels interessos de Catalunya, 
que són interessos dels ciutadans de Catalunya i de 
l’economia de Catalunya, per tirar i per reivindicar 
una major inversió de l’Estat en els pressupostos. Ara, 
el que no pot ser és presumir de bones relacions amb el 
Ministeri de Foment i que, després, aquestes siguin els 
resultats dels mateixos. 

Vostè li dóna solucions al Ministeri de Foment, per 
exemple –ja sé que no és objecte d’aquesta moció–, 
per trobar una sortida o una solució a l’enllaç de Bar-
celona amb l’aeroport a través d’una inversió publico-
privada i va la ministra i a Madrid el que fa és una in-
versió pública al cent per cent. Aquestes són les coses 
que creiem que no poden passar.

En la defensa dels interessos, estarem al darrere del 
seu posicionament.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula 
l’honorable senyor Salvador Milà, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. Senyor diputat, senyores i senyors 
diputats, conseller..., senyor Terrades, que Déu nostre 
senyor i sant Mario Draghi l’escoltin, en això que es-
tem en la línia de la recuperació econòmica, perquè 
després de les dades que estem coneixent en les úl-
times setmanes, amb quatre trimestres seguits de de-
flació i amb l’increment de l’atur i amb el que ja s’ha 
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anunciat com a tercera recessió europea, de la qual 
l’únic país que es veu que se’n salvarà serà Espanya 
perquè serà el successor de l’Alemanya de Merkel, 
doncs, malament rai anem.

I ho dic perquè no sabem nosaltres si aquest és el mo-
ment que l’element més important que tinguem per 
a aquesta recuperació econòmica –tot i la necessitat 
d’infraestructures que vostè diu– sigui que hàgim de 
començar a construir nous parcs logístics, quan, com 
molt bé vostè ha assenyalat, encara no tenim clara la 
data de la posada en marxa del corredor mediterrani 
ni de les seves connexions.

Nosaltres hem presentat dues esmenes amb un sen-
tit molt clar: no podem entendre la logística separada 
del model econòmic que hem de construir i del model 
d’infraestructures. Vostè no s’hi ha referit, ni tan sols, 
a les dues esmenes presentades, i, a més, no ha tingut 
ni el detall de posar-se en contacte per dir si pensava 
fer-ne quelcom. Esperarem el seu posicionament. Pe-
rò, per nosaltres, és clau entendre que en el tema de la 
logística els únics interessats no tenen per què ser els 
transportistes, eh?, de la mateixa manera que en l’ha-
bitatge els únics interessats no han de ser els promo-
tors immobiliaris, etcètera.

Nosaltres creiem molt bé –i donem suport a la idea– 
que es faci aquest pla estratègic logístic de Catalunya, 
però integrat en el conjunt del planejament territorial i 
sectorial d’aquest país, i escoltats també les adminis-
tracions locals i els altres sectors socials i econòmics 
que hi poden estar interessats.

I el segon sentit de la nostra esmena és que precisa-
ment vostès, que demanen un pla estratègic –que es-
tà molt ben pensat que hi hagi un pla estratègic, que 
es vegi, doncs, el conjunt de les actuacions, les priori-
tats, etcètera–, en realitat, ja marquen molt clarament 
ubicacions determinades, prioritats de construcció, et-
cètera; llavors, és contradictori. La nostra esmena va 
en aquest sentit, de dir: «Escolteu, s’han de tenir en 
compte tots els elements que incideixen en el paper 
de les infraestructures, també la seva ubicació, la seva 
priorització, el seu dimensionament, i s’han de posar 
en relació...» I, en el cas concret, vostè sap que ens se-
para una forta discrepància respecte al Logis Penedès, 
que vostès sistemàticament van posant damunt de la 
taula, que està en un punt de confluència de tres plans 
territorials importants, el de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, el del Camp de Tarragona i el Pla territo-
rial parcial, precisament, de les comarques centrals, i 
fins i tot el pla funcional del Penedès, que hem apro-
vat aquí..., que també seria bona ocasió que el conse-
ller quan tingui un moment ens expliqui com està el 
pla funcional del Penedès que s’havia de redactar, en 
què s’havia de contemplar això. I vostè sap que, a més, 
hi ha, inclús, alternatives d’ubicació per al Logis Pe-
nedès, que podrien estar també vinculades, doncs, al 
centre director, precisament, de vehicles que hi ha en 
les proximitats, no? Llavors, nosaltres creiem que això 
s’hauria de veure en relació també amb la riquesa dels 
espais agraris d’aquest territori, veure les incidències 
que podria tenir en el desenvolupament socioeconò-
mic i demogràfic d’aquest territori, veure com el pot 
desequilibrar.

Per tant, entenem que seria perfectament aconsellable 
i raonable que vostès tinguessin a bé acceptar les dues 
nostres esmenes en aquest sentit, no? Que hi ha d’ha-
ver una planificació que sigui integral, que faci una 
proposta de mapa de centres logístics en base a les ne-
cessitats reals d’ubicació, prioritat, terminis d’execu-
ció, mecanismes de finançament, que és el que vostè 
no ha dit. Si no donen ni per fer una llançadora al Prat, 
vostè creu que, per més bona voluntat que hi posi el 
senyor Santi Vila i bons somriures i bons tractes, ho 
aconseguirà? Si fa quatre dies..., sort que no vaig ve-
nir, eh?, ja m’ho vaig pensar, que era una encerrona 
això d’anar a la terminal T-2 perquè l’Ana Pastor ex-
pliqués que això estaba al venir i després no ho veiem. 
Doncs, com molt menys faran amb aquests temes de 
logística.

I, a més, hem de veure, sent realistes també –i amb 
això acabo–, que ho han de dimensionar al volum de 
l’economia que vindrà, a l’economia que vindrà, al ti-
pus de necessitats que tindrem, a si potser els centres 
logístics hauran de ser més distribuïts, més vinculats 
a nous centres de producció, als temes de la sobira-
nia agrària, etcètera. No m’hi estenc, eh? –no m’hi es-
tenc–, però crec que aquesta moció pertany més als 
temps passats que no al temps de futur, en què la lo-
gística s’ha d’integrar en aquest altre conjunt d’actu-
acions de caràcter més socioeconòmic, ambiental, i 
territorialitzades, i, sobretot també, temporalitzades, 
en espera que vinguin temps millors i que sant Mario 
Draghi i Nostre Senyor l’escoltin i tinguem un altre 
model socioeconòmic per a aquest país i per a Europa.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

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

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. Conseller... Compartim, senyor 
Terrades, en molt bona part el que ens exposa en 
aquesta moció i comptarà, com ja sap, amb el nostre 
suport, i li agraïm per endavant que ens hagi acceptat 
la totalitat de les nostres esmenes. Perquè és evident, 
tal com ja li va exposar el conseller en la interpel·lació 
que va fer en aquest plenari, que compartim en bo-
na mesura els grans principis que regeixen les nostres 
infraestructures i la planificació logística en el nostre 
país.

Ens cal, però, com ja sap, anar més enllà pel que fa als 
reptes que tenim pendents i que són bàsics en el nostre 
país per a generar més competitivitat. I per això ens 
cal més inversió i també ens cal més agilitat en aques-
ta inversió. I cal, en ordre important de prioritats, que 
les infraestructures ferroviàries permetin d’una vega-
da per totes l’ample internacional.

Em permetran que recordi la situació que vivim al sud 
del País, entre Castellbisbal i Tarragona, entre Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre, el País Valencià, que a dia 
d’avui encara tenim una infraestructura pròpia d’altres 
èpoques i que avui encara la seva execució va amb 
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moltíssim retard. I ens calen millors infraestructures 
per a tenir millor capacitat, eliminant colls d’ampo-
lla. Li ho va reiterar el conseller: no pot ser que a dia 
d’avui el país es col·lapsi per la manca d’infraestructu-
res que tenim, ni que no puguem oferir una bona com-
petitivitat, una bona connectivitat entre infraestructu-
res ferroviàries i portuàries, que no hi hagi una xarxa 
que ens permeti generar més competitivitat, que ne-
cessitem com a país pel que generem i per al que ne ces-
sitem per a millorar la nostra economia.

I, evidentment, no demanem res a l’Estat que no sigui 
just, pel que s’exigeix a dia d’avui en base a actuacions 
que tenen un important cost/benefici, que generen un 
important retorn econòmic a diferents llocs del país. 
Per tant, parlem d’inversions necessàries, que reque-
reixen especial atenció. I no és ara, sinó que ja fa mol-
tes dècades.

Per això, aquesta competitivitat que estem reclamant 
no va lligada al que hem vist per part de l’Estat. I no-
més cal veure les inversions que s’han previst en els 
pressupostos del 2015 de l’Estat. I clama al cel que 
obres ferroviàries a dia d’avui encara no les hagin co-
mençat o vagin amb retard. Ahir mateix ho lamenta-
va el conseller i ho denuncia, senyor Terrades, sempre 
que fa falta al Ministeri de Foment, les seves actua-
cions. Uns pressupostos absolutament decebedors, 
discriminatoris: només el 9,5 per cent de les inversi-
ons de l’Estat ens corresponen aquí a Catalunya. Ca-
lia corregir estes discriminacions i no s’ha fet. I no 
s’ha invertit allà on es genera activitat econòmica. De 
nou, mos trobem uns pressupostos en què hi ha més 
de 2.400 milions d’euros per a una xarxa d’alta veloci-
tat en regions que no tenen a veure amb la reactivació 
econòmica a curt termini, que no és el que ens està 
passant i el que estem demanant nosaltres, sinó que es 
regeixen estrictament per un criteri polític.

I tornant a les infraestructures, pel que fa a les portu-
àries, en tenim de molt importants, ja ho saben, però 
seguim sense tindre ben resolta la seva accessibilitat i 
la seva connectivitat amb els grans corredors.

Ja, entrant a les esmenes, pel que fa al primer dels 
apartats, que ens demanava la redacció d’un pla estra-
tègic logístic, absolutament d’acord, hi tenim compe-
tència exclusiva. Però enteníem que havíem de ser més 
realistes quant a la seva planificació. Per això hem 
presentat aquest termini de nou mesos, i, a més a més, 
hauria d’integrar també una estratègia logística.

Pel que fa a les grans àrees logístiques del nostre país, 
podem parlar de diferents grans àrees logístiques en el 
país, des d’una perspectiva estrictament pública, tam-
bé amb col·laboració privada: Logis Empordà, amb di-
ferents iniciatives privades que hi volem actuar, que 
hi volen actuar; el Logis Penedès, que segueix el seu 
camí de tramitació; hi hem afegit una esmena també 
sol·licitant el Logis intermodal, de Montblanc, impor-
tantíssim també a la Conca de Barberà; i aprofito, ti-
rant cap a casa, per recordar que el següent ha de ser 
el Logis Ebre, i, per tant, ha de ser també necessari a 
les nostres terres.

I aquesta mateixa setmana hem conegut també que 
l’empresa pública CIMALSA ha consolidat la pri-

mera fase, pel que fa a la plataforma logística Logis 
Empordà, amb la implantació d’una nova empresa, i 
adjacent a aquest Logis Empordà es desenvoluparà la 
futura terminal intermodal de l’Empordà, que perme-
trà sumar càrrega de trens provinents de la resta de 
la península Ibèrica i enviar-la cap a Europa, i també 
el contrari, captar càrregues del conjunt d’Europa per 
enviar el destí a la península.

Seguint amb les esmenes, hem presentat, també, una 
esmena al punt 4, on s’insta el Govern de l’Estat que 
sigui ell qui, d’una vegada per totes, resolgui la conne-
xió a l’ample mixt, el tercer fil, entre Figueres i Port-
bou, que és qui en té la competència. I, d’altra ban-
da –ja vaig acabant–, pel que fa a CIMALSA, hi ha 
realitzats estudis pel que fa a l’encaix d’una terminal 
d’autopista ferroviària al Logis intermodal del Pene-
dès, Logis intermodal de l’Empordà, i des del depar-
tament s’estan fent diferents estudis per a instal·lar, 
també, una terminal al port de Barcelona de forma co-
ordinada amb l’autoritat portuària.

Per tant, tenint present les competències actuals, tam-
bé li hem de dir que l’actuació pel que fa a la xarxa 
ferroviària entre Figueres i Portbou correspon a l’Es-
tat, malauradament, encara a dia d’avui.

Per tant, per tot plegat, celebrem que avui puguem 
aprovar aquesta moció perquè compartim molts dels 
aspectes, compartim el que està succeint respecte a 
l’Estat pel que fa a les inversions a Catalunya. I estem 
treballant des del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, des de CIMALSA, des del Govern, per a tenir 
unes infraestructures logístiques ferroviàries i portuà-
ries de primer nivell.

La presidenta

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

Marc Sanglas i Alcantarilla 

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades..., 
en tot cas, ja li avanço, senyor Terrades, la voluntat 
d’aquest grup parlamentari de donar suport a la se-
va moció. No li ho donarem a la totalitat, no ha estat 
possible, i, en tot cas, vam intentar la possibilitat de 
transaccionar una esmena en el seu punt 2, perquè, tot 
i estant d’acord que aquest país necessita una inver-
sió manifesta especialment en l’àmbit ferroviari –que 
ha estat una de les germanetes pobres, diguem-ne, de 
les inversions del Govern de l’Estat, especialment en 
l’àmbit ferroviari–, ens sembla que algunes de les ac-
tivitats, algunes de les inversions previstes, algun d’a-
quests centres logístics previstos, com és el del cas del 
Penedès, no consta o no gaudeix del consens necessari 
per ser aprovat.

Ens sembla que en qualsevol inversió, en qualsevol in-
fraestructura situada en el territori cal un procés de 
negociació i un intent d’acord en el territori. Si no, 
aquestes inversions acaben en un fracàs perquè bàsi-
cament la gent del territori, que és sobre qui ha de re-
percutir aquest benefici, si no se les creu ja d’entra-



Sèrie P - Núm. 79 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 41.2  46

da..., ens sembla que van fracassades. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista, ja li avanço que en aquest punt, 
tot i estant d’acord amb la resta de qüestions que es 
proposen en aquest punt, que les veiem del tot, del tot 
necessàries –i, per tant, diguem-ne, la connexió ferro-
viària que preveu, per tant, ho veiem del tot necessa-
ri–, però, en aquest cas, ens abstindrem, simplement 
per aquesta qüestió del Logis Penedès; i, per tant, tení-
em interès que constés.

La resta de punts de la moció? Totalment d’acord, se-
nyor Terrades. Aquí hi ha un seguit de qüestions que 
són del tot –del tot– necessàries perquè aquest país 
pugui tenir unes infraestructures en aquest cas ferro-
viàries de qualitat; no perquè vulguem tenir unes in-
fraestructures de luxe, sinó perquè volem tenir unes 
infraestructures mínimes i d’utilització que són neces-
sàries per a l’economia i els ciutadans d’aquest país.

Em sembla que, a hores d’ara, la manca d’inversió del 
Govern de l’Estat ha estat clamorosa. Conseller, s’ha 
esmerçat durant els dos anys que porta com a conseller 
en viatges a Madrid, amb una gestió intensa i constant, 
permeti’m dir-ho, molt fracassada quant, diguem-ne, a 
la voluntat del Ministeri de Foment de fer inversions 
a Catalunya. I, per tant, és una demostració més.

Però, és més, en el context actual, i davant, diguem-ne, 
de la voluntat d’aquest país, el Govern de l’Estat en 
comptes d’utilitzar la via britànica, que davant d’un 
procés d’independència el Govern britànic fa una ofer-
ta al Govern escocès de millora en algunes qüestions, 
no, el Govern de l’Estat fa aquesta gran meravella de 
presentar uns pressupostos on no és que incremen-
tem un poc, no és que ens quedem igual, no, no, és 
que redueix a la meitat la inversió que té prevista al 
país, i, per tant, diguem-ne, aquest vergonyós 9 i mig 
per cent d’inversió en infraestructures que té previst. 
Si aquest és el seu model, sembla que han aconseguit 
omplir el país de vies d’AVE –de vies d’AVE–, algu-
nes de les quals s’han de tancar, algunes vies tenen 
una manca de rendibilitat clamorosa, i les poques in-
versions que han fet en aquest territori les han fet ma-
lament. I ara resulta que tenim també trens aquàtics 
també en aquest país. I, per tant, diguem-ne, ens sem-
bla una autèntica vergonya que justament avui, que hi 
ha una trobada de ciutats franceses i catalanes amb re-
lació als trens d’alta velocitat, la gent s’hi hagi de des-
plaçar amb transport per carretera. És autènticament 
una vergonya.

Però, insistim encara en una altra cosa més: ja no és 
flagrant la manca d’inversió, que per això en el seu 
moment es va aprovar en l’Estatut una disposició addi-
cional tercera, que com a mínim allò que no invertien 
ho recuperéssim d’alguna manera, i el que resulta en 
aquests moments és que ni inversió, ni compliment de 
disposició addicional tercera.

En aquests moments el que tenim és que, si ja només 
han aplicat per al 2015 una previsió d’un 9 i mig per 
cent de pressupost, segur –segur–, seguint la tradició, 
i segur que amb aquesta tradició no fallen, segur que 
la inversió prevista i l’executada realment seran molt 
diferents. I aquestes són la gran mancança i les grans 
dinàmiques que utilitza el Partit Popular.

Però és que, a més a més, el que no acabem d’enten-
dre..., i això ens passa amb el corredor del Mediter-
rani, perquè, miri, escolti: «No farem una inversió a 
Catalunya» –més o menys–, «perquè no tenim cap 
mena de..., desenvolupar els interessos econòmics dels 
catalans, ho desenvoluparem en altres zones de l’Es-
tat», però és que a més a més el corredor del Medi-
terrani no és una infraestructura que els catalans en 
traguem un profit únicament i exclusivament; hi han 
altres parts de l’Estat que també en traurien un gran 
benefici, d’aquest corredor del Mediterrani. I, igual-
ment, per part del Govern de l’Estat, no hi ha cap me-
na de voluntat de tirar-lo endavant. Allà deuen saber 
ells per què no tenen cap mena d’interès que un pont, 
un corredor importantíssim per al desenvolupament 
econòmic, ja no només de Catalunya, sinó del conjunt 
de l’Estat, vagi endavant.

Dit això, esperem que aviat no hàgim de suportar més 
clemències ni més voluntats del Govern de Madrid 
ni del Ministeri de Foment, sinó que puguem decidir 
nosaltres... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Maria Do-
lors Montserrat.

M. Dolors Montserrat i Culleré

Moltes gràcies, honorable presidenta. Honorable con-
seller, il·lustres diputats i diputades, crec que avui la 
moció que ens presenta el Grup Socialista, de manera 
especial el senyor Jordi Terrades, és una moció molt 
important, i aquí no ens hem de detenir en segons qui-
nes qüestions i retrets. A nivell socioeconòmic, per 
al nostre desenvolupament, les zones logístiques són 
cabdals i fonamentals. En els anys noranta, Catalunya 
va apostar per ser una porta d’entrada i sortida, amb 
la logística, per a les nostres mercaderies, catalanes, i 
també perquè som terra de pas, com molt bé es deia..., 
o sigui, Catalunya dins d’Espanya.

Voldria fer un aclariment al senyor Terrades, quan ha 
dit que el transport contamina. Senyor Terrades, el 
transport per carretera contaminava; el transport per 
carretera, amb les normatives europees de l’Euro 5, 
ja no contamina. I li vull recordar també una apos-
ta enorme de moltes empreses catalanes per tenir ve-
hicles de transport per carretera de gran tonatge, evi-
dentment amb funcionament amb gas. Per tant, crec 
que l’esforç que fan les empreses de transport a Cata-
lunya és cabdal i important.

El nostre grup parlamentari coincidim plenament amb 
la seva moció i, per tant, li donarem suport, i en d’al-
tres, que no hi podem votar en contra perquè ho com-
partim, ens hi abstindrem.

En aquests moments a Catalunya, terra molt expor-
tadora, vostès saben que les nostres mercaderies per 
carretera han d’anar fins al Voló per transportar els 
contenidors sobre el tren, perquè marxin cap a la resta 
d’Europa. I, si parlem de transport de líquids alimen-
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taris, s’ha d’anar fins a Sète. Si parlem de Barcelona, 
parlaríem al Voló d’uns 200 quilòmetres, 195-190 qui-
lòmetres més; si hem d’anar a parar a les Terres de 
l’Ebre, ho hauríem de doblar. I si parlem de Sète, per 
anar a portar les mercaderies alimentàries, els líquids, 
que marxen també en tren, doncs, és cabdal i impor-
tant.

S’està fent alguna cosa per millorar aquesta qüestió? 
Doncs, sí. Vaig llegir detingudament tota la interven-
ció del conseller, la qual compartim el Partit Popular 
i la comparteix de manera especial aquesta diputada 
que els parla. S’està fent alguna qüestió? Sí, i el con-
seller ho sap molt bé. La ministra Ana Pastor està en 
aquests moments en una negociació cabdal i impor-
tant amb el... –allà es diu en femení–, la Deutsche 
Bahn, que és l’empresa de transport ferroviari més im-
portant que hi ha a Europa –eh?, conseller; si no ho 
dic bé, doncs, m’ho diu–, la qual, al poder fer aquest 
conveni amb Espanya, amb Renfe, o, si més no, crear 
aquesta nova configuració d’Alemanya amb Espanya, 
comportarà que puguem portar molta més mercaderia 
amb ferrocarril a la resta d’Europa i que d’Europa pu-
gui vindre a Espanya.

Moltes vegades critiquem les infraestructures, criti-
quem que no hi ha el suficient, però és evident que el 
Partit Popular, que ja des del anys noranta apostava 
pel corredor del Mediterrani, jo els ho he dit en dife-
rents ocasions, el Govern de l’Estat hi està apostant, i 
també hi ha uns pressupostos, el Tarragona-Vandellòs, 
el desdoblament per a aquest 2015, així com altres 
obres infraestructurals cabdals i importants per con-
nectar. Perquè la logística, sense unes bones connexi-
ons, doncs, té moltes dificultats. I, per tant, en uns mo-
ments en què hem de desenvolupar i que tots plegats 
apostem per l’exportació, és evident que hem d’ajudar 
i hem d’apostar perquè tot l’embolcall de la logística 
tiri endavant.

I, miri, senyor Terrades, jo li recordaré dues qüesti-
ons. Tot just fa tres anys i mig que vostès no gover-
nen. Han estat governant coincidint amb el Govern de 
l’Estat. I vostès què han fet per la logística? No han fet 
res. Pregunti-ho a tots els sectors; no als sectors del 
transport, com molt bé deia el president de la nostra 
Comissió de política de Territori i Sostenibilitat, no: a 
les empreses que exporten i que importen.

I, miri, li recordaré un detall. L’alcalde de Vilafran-
ca del Penedès, el senyor Joan Aguado, del seu grup 
parlamentari –anterior alcalde (veus de fons); no, no: 
senyor Joan Aguado, he dit nom i cognoms, estimat 
alcalde de Vilafranca–, no apostava per la logística, 
perquè deia que les empreses de logística no creaven 
llocs de treball. Quin error tan gran! Quin error tan 
gran, no apostar per les empreses logístiques, tan cab-
dals i importants. I vostès, que han tingut la possi-
bilitat de tirar endavant la CIM Penedès, que hi han 
grups parlamentaris que no hi estan d’acord, però que 
vostès la podien tirar endavant i tenien el suport d’al-
tres grups parlamentaris, com per exemple el meu, no 
van tenir el valor, durant set anys, de tirar endavant la 
CIM Penedès.

Per tant, el futur s’ha de preveure amb antelació... (La 
presidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aques-
ta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, l’il·lustre senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Conseller, senyores i senyors di-
putats, bé, no hi ha dubte que el transport en qualsevol 
de les seves modalitats és un element fonamental, cab-
dal, per afavorir el desenvolupament i l’activitat eco-
nòmica en general. I aquesta és una moció que sobre-
tot parla de transport i de logística, i ho fa des d’una 
òptica, com no podia ser d’una altra forma, catalana. 
Ha de ser així perquè estem al Parlament de Catalu-
nya, però la situació actual d’aquest sector és un pro-
blema per a la competitivitat de les empreses arreu 
d’Espanya, i també a Catalunya, lògicament. Un sec-
tor amb diverses modalitats que hauria d’estar perma-
nentment en el focus, en el centre del debat, i en què 
s’haurien d’aplicar a fons tots –tots– els agents impli-
cats –les administracions públiques, les empreses del 
sector, les organitzacions empresarials i sindicals–, 
perquè hi tenen molt a dir i hi ha molta repercussió en 
el funcionament d’aquest sector.

El sector del transport a Catalunya, com al conjunt 
d’Espanya, té manques estructurals molt importants 
que dificulten, doncs, la qualitat i l’operativitat d’un 
servei que ja hem dit que és molt necessari per al des-
envolupament socioeconòmic i per a la competitivitat 
del conjunt de les empreses. Ho hem de reconèixer i 
ho hem de dir clar: estem a la cua de la Unió Euro-
pea en transport de mercaderies per ferrocarril, amb 
una situació d’estancament perllongat, a molta distàn-
cia a hores d’ara de la mitjana europea, i això, ho mi-
rem des del punt de vista que ho mirem, tant des del 
punt de vista del percentatge de mercaderies transpor-
tades per ferrocarril, del conjunt de mercaderies que 
es transporten arreu d’Espanya i de Catalunya, com 
pel nombre de tones per habitant i any que es trans-
porten també. Estem absolutament a la cua de la Unió 
Europea, en aquest sentit som molt poc competitius. 
I sembla que la situació, doncs, encara anirà a pitjor; 
això és el que sembla.

Hem de tenir clar que el transport de mercaderies ne-
cessita, doncs, una transformació a fons, potenciant 
les modalitats d’alta capacitat i posant ordre també a 
una modalitat que en certa forma és caòtica, que és la 
que es refereix estrictament al transport de mercade-
ries per carretera, amb unes dificultats competitives 
que vénen directament lligades sobretot, però no no-
més, a la seva dimensió empresarial. Un sector que es-
tà absolutament atomitzat, que en certa forma és poc 
rendible per a moltes d’aquestes petites i microempre-
ses i en què fins i tot sovint ens trobem amb pràctiques 
de dúmping. Per tant, això s’ha de treballar també de 
valent.
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Aquest debat encara està pendent, perquè no s’ha fet 
a fons, i afecta –ho he dit– a totes les modalitats, i, 
per la seva importància estratègica, s’hauria d’impul-
sar des de les institucions públiques i, de totes for-
mes, ha de ser liderat pel mateix Ministeri de Foment. 
Per tant, aprofitant l’avinentesa entre el conseller i la 
minis tra, doncs, també encoratgem el conseller que 
segueixi en aquesta línia, perquè és un debat que ens 
hauria de preocupar i ocupar a tots.

Avui en aquesta moció tornem a debatre sobre aspec-
tes del transport de mercaderies per ferrocarril, que 
haurien d’estar resolts jo diria que fa molt de temps, 
però estem com estem i, per tant, donem la benvingu-
da a aquesta altra passa en el debat. El corredor me-
diterrani és una prioritat estratègica que la defensem 
i l’hem de defensar. S’ha adoptat una solució per a la 
seva execució que no acaba d’agradar a tothom; a nos-
altres hi han aspectes de la solució que tampoc ens 
agraden el tot. El tercer fil encara està ple d’incògnites 
i de dificultats tècniques. S’ha proposat en part del tra-
çat del corredor mediterrani com una solució tempo-
ral. Des del nostre grup parlamentari exigim que sigui 
així, que sigui efectivament una solució temporal. Pe-
rò cal disposar d’un corredor mediterrani plenament 
operatiu per interconnectar el teixit empresarial de la 
façana mediterrània i els ports amb la Unió Europea 
en les millors condicions tècniques i de qualitat. Ja 
hauria d’estar enllestit. Això no tancarà el debat, que 
va molt més enllà d’una moció al Parlament de Cata-
lunya, però avui toca donar suport a aquesta moció, i 
Ciutadans hi donarà plenament suport.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, bon dia a tothom. Sempre que abordem el trans-
port de mercaderies, òbviament estarem molt més a 
favor que es transportin, òbviament, per ferrocarril 
que no pas per carretera. No és cert que els camions 
no contaminen –els camions no van plantant flors per 
l’autopista, sinó que, per molt que es redueixi, òbvia-
ment contaminen–, contamina molt menys el trans-
port de mercaderies per ferrocarril.

Ara bé, vull dir, nosaltres llegim la moció i llegim la 
realitat i els governs en què vivim, i diguéssim que 
la distància és quilomètrica; bé, justament..., la distàn-
cia d’un corredor mediterrani sencer, el que hi ha en-
tre una cosa i l’altra. I, per tant, em sorprèn una certa 
actitud naïf en el contingut d’aquesta moció, que en al-
gunes coses discrepem, en altres podem estar-hi més 
o menys d’acord... El transport de mercaderies per fer-
rocarril a l’Estat espanyol suposa ara mateix un 4 per 
cent, els últims deu anys ha baixat a la meitat. Per 
tant, d’aposta, ni d’un govern ni del Partit Socialista 
ni d’un govern del Partit Popular per invertir en trans-
port de mercaderies per ferrocarril, no n’hi ha hagut 
en el conjunt de l’Estat. S’ha prioritzat per part de tots 

dos governs allò de «grapar con hilos de acero el ter-
ritorio nacional» a partir de l’AVE i ensorrar finance-
rament l’Estat sota les vies d’un AVE a mig construir 
a la meitat de l’Estat espanyol i que hipoteca les finan-
ces públiques fins a l’eternitat.

Per tant, davant d’una mitjana del 17 per cent a la Unió 
Europea, tenim el 4 per cent i baixant de transport de 
mercaderies per ferrocarril a l’Estat espanyol.

De totes les mesures que proposa, n’hi ha una de molt 
fàcil i molt raonable, que és el tercer fil. No és cert que 
hi hagi enormes dificultats tècniques ni enormes difi-
cultats financeres; es pot fer, és viable, es pot avançar 
molt en connectar a través de l’ample mixt i el tercer 
fil la xarxa pròpia amb l’estrangera, i, per tant, seria de 
tota utilitat.

Pel que fa als centres d’intercanvi de mercaderies, que 
és un element propi del programa del Partit Socialis-
ta i d’altres partits durant molts anys, no?, és un mo-
del, diguéssim, dels anys noranta que s’ha anat arros-
segant i que no s’ha acabat d’implementar... Però si 
es tan buits! Si els CIM que va construir la Generali-
tat estan buits, no han funcionat. Estan buits els CIM 
aquells i els polígons industrials de mig país, que se’n 
van fer molts, enormes, que tenen les carreteres po-
sades, les naus molts d’ells fetes i buits per dins. Lla-
vors, ara, què volem fer? Vull dir, suplir amb inver-
sió estatal de nous CIM allò que l’economia no està 
comprant, allò que l’economia no està aprofitant? No 
té cap mena de sentit l’aposta pels CIM.

I si hi ha un CIM que no té sentit, que no compta amb 
cap suport de cap ajuntament ni de la població és el 
CIM del Penedès, que no tindria connexió ferroviària 
en una comarca on ja hi passen... Sap vostè quantes in-
fraestructures passen pel Baix Penedès? Sí? (Pausa.) 
Perquè no sé si algun dia, potser, no podrem ni tan 
sols creuar la comarca, no?, perquè, si es fes el corre-
dor del mediterrani, que això, diguéssim, ho deixaré 
per al final, diguéssim la il·lusió del corredor mediter-
rani a mil anys llum, però si passés una via de mer-
caderies l’acumularíem amb la de rodalies, amb la de 
viatgers per AVE, amb l’A-7, amb les nacionals, amb 
l’A-2, amb la C-32..., tot això passa pel Baix Penedès. 
I, llavors, hi volen incorporar un altre CIM en una co-
marca on hi ha calculades unes setanta-cinc hectàrees 
de naus buides i de polígons industrials buits que nin-
gú els omple, perquè no hi ha aquesta demanda.

Per tant, si algun CIM sí que no té sentit i sí que comp-
tarà amb la nostra més rotunda oposició, no només al 
Parlament, sinó també al territori i al carrer, serà el 
CIM Penedès.

Comptar amb les inversions de l’Estat, si no s’hi podia 
comptar quan governaven vostès, com s’hi comptarà 
quan governa el Partit Popular, que està en plena lluita 
política, absolutament, i ideològica per a l’asfixia de la 
Generalitat i de les finances d’aquesta autonomia i de 
tantes altres autonomies? Amb les inversions de l’Es-
tat, no s’hi pot comptar, perquè, a més a més, abans de 
fer un corredor del mediterrani, i abans de fer els CIM 
i abans de fer tot plegat, haurien de fer coses tan bàsi-
ques com connectar degudament l’aeroport de Barce-
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lona, del Prat, o connectar el port amb vies ferroviàri-
es de Tarragona.

Per acabar, perquè veig que només em queden vint se-
gons, el corredor mediterrani és un d’aquells mantres 
que nosaltres, diguéssim, quan, més o menys, jo vaig 
néixer i vaig començar a prendre consciència, ja hi era 
sobre la taula, no?, i Govern rere Govern se l’han anat 
passant, s’han anat fent diferents plans, però, el 1987, 
la idea del corredor del mediterrani ja està materialit-
zada sobre el mapa i, a l’any 2014, continua estant tan 
llunyana com ho era el 1987. I, per tant, de credibili-
tat en té molt poca la projecció de la seva construcció 
propera.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per pronunciar-se sobre les esmenes, l’il-
lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Per anunciar, com ja ha dit la se-
nyora Roigé, que hem arribat a un acord respecte a 
les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, que no podrem acceptar l’esme-
na que ha presentat el Grup d’Iniciativa.

Miri, dels centres logístics, és cert que fa molt temps 
que en parlem, en diversos governs, aproximadament, 
deu o dotze anys que aquest debat està al damunt de 
la taula. En aquest país, malauradament, hi han de-
bats que no els acabem tancant. Ara –i no discutei-
xo que, d’aquí a un cert temps, la posició majoritària 
pugui ser una altra–, hi ha un consens majoritari, en 
aquests moments, de les ubicacions on podrien anar 
els centres intermodals de ruptura del transport i són 
les que estan definides a la moció que es presenta, els 
agradi o no els agradi.

Mirin, les dades econòmiques diuen el que diuen i 
apunten, és cert, una dèbil recuperació, però apunten 
que, a Catalunya i a Espanya, hi ha una certa recupe-
ració. Les dades que avui hem conegut van en aques-
ta línia –més afiliats a la seguretat social– i nosal-
tres ens alegrem que hi hagin aquestes perspectives, 
eh?, malgrat no estiguem en aquests moments gover-
nant, però no criticarem aquesta evolució positiva de 
l’economia. El que sí que diem és que aquesta evolu-
ció s’ha d’apuntalar, i s’ha d’apuntalar amb inversions 
intel·ligents, amb inversions que vinguin a recolzar 
l’economia productiva d’aquest país. I els centres pro-
ductius del país, de l’economia catalana, que és una 
economia cada cop més exportadora, necessita justa-
ment això: una estructura logística potent i una estruc-
tura ferroviària potent, per situar-nos als nivells per-
centuals d’Europa. I el corredor mediterrani compleix 
aquesta funció.

El fet que nosaltres instem el Govern de la Generali-
tat..., ja els anuncio que una bateria d’esmenes simi-
lars presentarem en el Congrés dels Diputats, el Grup 
Parlamentari Socialista en el Congrés dels Diputats. 
La inversió en el corredor mediterrani és una necessi-

tat vital, perquè, en funció de les aportacions que fem 
dels pressupostos propis, en aquest cas, de l’Estat, la 
Unió Europea, proporcionalment, aportarà fons i re-
cursos. En la mesura que aquí es va disminuint, els he 
donat la xifra, 2010 i 2011, anualitats, 1.700 milions 
d’euros d’inversió; en aquests moments, en els pressu-
postos del 2015, la meitat.

El Govern de l’Estat té nom i orientació política, igual 
que el Govern de la Generalitat té nom i orientació 
política. No és el Govern de l’Estat i el Govern de la 
Generalitat, tenen noms i orientació política, i les pri-
oritats, allà i aquí, són diferents d’un i altre tipus de 
governs.

Gràcies, diputats i diputades.

(Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Per demanar votació separada del punt número 2.

La presidenta

Del punt 2?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí.

(Quim Arrufat Ibáñez demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Arrufat?

Quim Arrufat Ibáñez

I votació separada del punt 4, també, si us plau.

La presidenta

Em sembla que votarem punt per punt, perquè tinc al-
tres peticions que no són exactament iguals.

(Pausa llarga.)

Passarem a la votació de la moció.

Tinc petició de votacions separades del punt 1, del 
punt 2, del punt 3 i del punt 4, cada un per separat. És 
possible, després, votar 5, 6 i 7? (Pausa.) D’acord.

Doncs, comencem amb la votació del punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 114 vots a favor i 16 abstencions.

Votem, ara, el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 94 vots a favor, 17 en contra i 19 
abstencions.

Fascicle segon
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Votem, ara, el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 127 vots a favor i 3 abstencions.

Votem el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

I votem, ara, els punt 5, 6 i 7.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 111 vots a favor i 19 abstencions.

Se suspèn la sessió fins a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a les dues del migdia i nou minuts 
i es reprèn a les quatre de la tarda i un minut. Presideix 
la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els 
membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretà-
ria general i el lletrat Francesc Pau i Vall.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Economia i Coneixement, d’Ensenya-
ment, de Salut, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural i de Benestar Social i Família.

El vicepresident segon

Reprenem la sessió amb el punt dinovè de l’ordre del 
dia, que és la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’execució dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2014 i les perspectives per al 2015.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’execució dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015 (tram. 302-00196/10)

Ha estat presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i  Alternativa, 
i en el seu nom té ara la paraula l’il·lustre diputat se-
nyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Conseller, diputats, diputades que ens acompanyen en 
aquesta primera moció de la tarda, aquesta moció sub-
següent a la interpel·lació sobre l’execució pressupos-
tària dels pressupostos de 2014 i les perspectives del 
2015, té bàsicament els següents objectius. El primer 
és avançar en la transparència i l’accessibilitat pel que 
fa a la gestió pressupostària. Hi ha tot un reguitzell de 
propostes per incorporar al web de transparència.cat 
que, a parer del nostre grup, millorarien substancial-
ment la informació i l’accessibilitat a tot un seguit de 
qüestions i d’informacions, no? És veritat que la Ge-
neralitat ha avançat en matèria de transparència a par-
tir d’aquest instrument d’aquest portal, però nosaltres 
pensem que es podria avançar molt més. I som cons-
cients que hi ha el debat sobre la Llei de la transpa-

rència, però em sembla que la Generalitat això ja pot 
fer-ho d’entrada i pensem que a partir d’aquesta mo-
ció, no?

En aquest sentit, proposem informació sobre una 
qüestió que ens sembla molt substancial, que és la in-
formació sobre l’endeutament de la Generalitat i de les 
entitats que han intervingut en la col·locació de bons 
de la Generalitat, els imports que cobren aquestes en-
titats, la informació detallada de l’endeutament de la 
Generalitat, el llistat de creditors i entitats financeres, 
la informació dels pagaments per mètode diferit, les 
inversions ja realitzades i un seguit d’altres qüestions. 
Un deute, el de la Generalitat, que, segons el treball 
realitzat per la Plataforma Auditoria Ciutadana del 
Deute i que va ser publicat al portal informatiu Sentit 
Crític, vint bancs controlen el 52 per cent del deute de 
la Generalitat, és a dir, més de 27.000 milions d’eu-
ros. Creiem que això no hauria de ser conseqüència 
d’un procés de difícil investigació, etcètera, sinó que 
hauria de ser.. –que ha comptat amb la col·laboració 
dels grups parlamentaris, no?, també, com la CUP–, 
que hauria de ser un treball que ens hauríem de trobar, 
d’aquestes informacions, ja, en el portal de la Gene-
ralitat.

El deute, en aquests moments és una de les principals 
partides que té el pressupost de la Generalitat; pen-
sem, en aquest sentit, i proposem que caldria realitzar 
una auditoria del deute que comptés amb la participa-
ció de la societat civil, i que podríem millorar també 
la transparència amb altres mesures, com, per exem-
ple, recuperant l’Oficina Pressupostària del Parlament, 
que està prevista en el Reglament del Parlament, que 
va estar en marxa a partir del 2008 i que es va eli-
minar a partir del 2010. Pensem que això milloraria 
la transparència, la informació i la qualitat també del 
nostre treball parlamentari.

Segona qüestió: que el Parlament orienti la presenta-
ció dels pressupostos de la Generalitat. Mirin, en una 
qüestió molt fonamental, com és el tema de les retri-
bucions dels treballadors públics i el compromís de 
retornar la catorzena paga extra i eliminar la reduc-
ció del 15 per cent de retribució i jornada aplicada als 
treballadors interins, els treballadors de la Generalitat 
han perdut un 28 per cent de poder adquisitiu; en el 
cas del personal interí, un 40 per cent. Hi ha treballa-
dors públics, els de més baix nivell, que cobren no-
més..., que no són ni mileuristes, que cobren 800 eu-
ros. El Govern ha fet una promesa, la va reiterar en el 
debat de política general... 

A nosaltres ens sembla que amb els treballadors de la 
Generalitat no es pot jugar, perquè un dia vostès ens 
diuen que no arriben, que no compliran les previsions 
pressupostàries, que el pressupost de l’any que ve és 
impossible, un altre dia ens diuen que preveuran in-
gressar 10.000 milions d’euros del creixement econò-
mic, d’un creixement econòmic, quan estem en portes 
d’una possible tercera recessió; un altre dia, com era 
el debat de política general, sembla que vostès ho fien 
tot a l’increment d’ingressos per part de l’Estat... Vo-
lem compromisos clars i concrets i que això no esti-
gui supeditat a res més que l’estricte compliment per 
part del Govern de la Generalitat, no a l’espera d’al-



Sèrie P - Núm. 79 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 41.2  51

tres ingressos. Perquè molt ens temem que això pot 
ser un anunci propagandístic, o un anunci fins i tot de 
caràcter, potser, de caràcter preelectoral. No voldríem 
que això fos així, i aquest és un tema central d’aquesta 
moció que presentem, que és complir amb els treba-
lladors de la Generalitat, que han fet un sacrifici molt 
gran: recuperar el poder adquisitiu. 

Així mateix, els proposem com alternativa tot un se-
guit de mesures de fiscalitat que hem presentat en 
altres ocasions i que, si s’haguessin aplicat, també, 
les finances de la Generalitat estarien millor, com 
per exemple la recuperació..., o una altra reforma de 
l’impost de successions i donacions, que ens perme-
tia recuperar entre 400 i 500 milions d’euros; amb 
la proposta que vostès feien només era de 108 mili-
ons d’euros anuals. I revisar els beneficis fiscals, les 
exempcions, bonificacions de diferents tipus que hi ha 
en aquests moments. Pensem que la situació econòmi-
ca de la Generalitat és molt difícil, és evident, però 
pensem que hi ha marge, que no és un marge molt es-
tret, però hi ha marge per millorar la política d’ingres-
sos de la Generalitat. 

I un tercer objectiu que proposem i que plantegem, i 
és rebutjar clarament noves propostes de retallades i de 
reduccions de la despesa que pugui fer el Govern 
de l’Estat. Vam conèixer el mes de juliol un informe 
del Ministeri d’Hisenda amb 255 propostes diverses 
sobre possibles retallades a aplicar per part dels go-
verns autonòmics. Ha de quedar clar que no assumim 
ni més retallades ni més reduccions de drets socials i 
que ens hi oposem de forma frontal.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor Vendrell. Han presentat esmenes els 
grups parlamentaris d’Esquerra Republicana i de 
Convergència i Unió, i en primer terme té la paraula, 
per exposar les esmenes i el seu posicionament, el re-
presentant d’Esquerra Republicana, el diputat senyor 
Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyor president. Honorable conseller, 
senyores i senyors diputats, diputat Josep Vendrell, la 
moció que presenta el Grup d’Iniciativa és una mo-
ció que en molts dels seus aspectes hi estem d’acord i 
crec que hem arribat a una bona colla de transac cions 
que ens permetrà que la major part del text surti apro-
vada.

Hem de tenir present quin és el context econòmic i 
pressupostari en què es plantegen aquestes mesures, 
un context que podríem començar a donar xifres, pe-
rò que crec que tots els ciutadans les hem notat; les 
hem notat amb uns serveis públics que s’han anat pre-
caritzant; les hem notat els treballadors públics amb 
les reduccions de jornada i salari, però també amb les 
reduccions en el cas dels interins, però també, doncs, 
amb la pèrdua d’una de les catorze pagues –està es-
tructurat en catorze pagues, preferim parlar de la ca-
torzena paga que no pas de la paga extraordinària. 

S’ha notat, per tant, és un context que notem en el nos-
tre dia a dia i que hem de tenir present. Avui hi ha 
uns indicadors macroeconòmics que sembla que al-
guns es comencen a recuperar, però en el dia a dia de 
la gent no es nota, i no es nota perquè l’escenari eco-
nòmic amb què hem sortit de la crisi és un escena-
ri que s’ha assolit amb més desigualtats, però també 
perquè la forma en què les diferents administracions 
públiques poden treure partit d’aquesta tímida recupe-
ració, en depèn de quins indicadors, és molt desigual; 
l’Estat està ingressant més diners, les comunitats au-
tònomes estan ingressant menys diners, no?, i això és 
en funció, també, de quin és el repartiment del rendi-
ments dels impostos, i quins impostos es queden uns, 
els altres, i els mecanismes.

En tot cas, anant a la moció, pel que fa a l’apartat de 
transparència, nosaltres hem presentat una esmena, 
entenent que cal tenir present que tenim una llei de 
transparència en tràmit, però que no ens ha de fer por, 
al contrari, hem d’exigir i estem absolutament d’acord 
que es publiqui tota aquesta informació econòmica 
detallada. Recomano a qui vulgui accedir les properes 
setmanes, quan s’ampliï tota aquesta informació, que 
la llegeixi tota i que no ens quedem només amb una 
part, sinó veure el conjunt il·lustrarà quina és la situa-
ció de dificultat que ens trobem. 

En segon lloc, a la moció es demana que es trameti tri-
mestralment l’estat d’execució pressupostària. Això ja 
es fa; de fet, són més de tres-centes pàgines que cada 
trimestre ens fa arribar el Departament d’Economia al 
Parlament i que els diputats de la Comissió d’Econo-
mia podem veure, i en aquest sentit, doncs, hem pro-
posat una esmena que hem arribat a una transacció en 
el fet de millorar tal com es presenta perquè sigui més 
fàcil analitzar-ho i ser, doncs, accessible.

L’Oficina Pressupostària del Parlament: això està 
previst a l’article 203 del Reglament del Parlament, 
i val a dir que en el seu moment es va començar a 
posar en marxa però va quedar aturat, també, perquè 
en aquells moments, des del Departament d’Econo-
mia de l’anterior Govern, no, de l’anterior de l’anteri-
or, és a dir, quan Iniciativa i Esquerra Republicana i 
el Partit Socialista formaven part del Govern, doncs, 
no ho acabaven de veure clar, o no van veure com es 
desenvolupava. Doncs, mirem ara d’impulsar-ho. És 
veritat que això augmenta el control del Parlament 
sobre el Govern i creiem que és positiu, però també 
creiem que ha d’augmentar la coresponsabilitat i, per 
tant, partint d’aquí, hem de començar-ho a treballar. 
A nosaltres ens agradaria que l’oficina fos pressupos-
tària amb tota la seva globalitat, no només mirant el 
Govern, sinó mirant el Parlament, i tenim exemples, 
per exemple, com el Parlament holandès, en què hi ha 
una oficina pressupostària que valora també quantita-
tivament el cost de les propostes de resolució dels di-
ferents grups perquè així ens obliga a prioritzar, que 
és on es troba, realment, on està la ideologia, quan 
prioritzem; quan ho demanem tot no hi ha prioritats, 
quan prioritzem, sí. 

A l’apartat de la retribució dels treballadors públics, 
nosaltres havíem estat parlant amb el senyor Vendrell 
i sí que en el punt 4.1 el que demanem és que, quan 
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es parla de garantir el pagament de la catorzena paga 
dels treballadors de la Generalitat i eliminar la reduc-
ció del 15 per cent, etcètera, fem aquí una esmena in 
voce, que proposem que s’especifiqui específicament 
que és de cara al pressupost 2015, perquè al pressu-
post 2014, això no es pot fer. Per tant, en aquest sentit, 
si accepten aquesta transacció in voce nosaltres votarí-
em a favor d’aquest punt.

I finament, en aquests vint segons que em queden, es 
presenten un conjunt de mesures fiscals, de mesures 
fiscals que moltes ja s’han portat a terme: tenim l’im-
post de patrimoni més alt de l’Estat espanyol, hem re-
cuperat l’impost de successions, la inversió en habi-
tatge habitual que s’aplica a Catalunya és decisió de 
l’Estat, aquí el que es fa..., és a dir, si l’eliminem s’a-
plica supletòriament la normativa de l’Estat, que no 
inclou, per exemple, algunes deduccions a persones 
amb alguna discapacitat, i creiem que això ho haurí-
em de preservar. I evidentment, aquí sí que demana-
rem votació separada del punt h, que fa referència als 
beneficis fiscals dels casinos, que evidentment, doncs, 
votarem a favor de la seva supressió.

Gràcies, senyor president, senyor conseller, senyores i 
senyors diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. També ha presentat esmenes el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i en el seu 
nom té la paraula l’il·lustre diputat senyor Ferran Falcó.

Ferran Falcó i Isern

Gràcies, president. Conseller, senyores i senyors dipu-
tats, senyor Vendrell, del que vostè va dir en la in-
terpel·lació al conseller que demanaria a allò que de-
mana aquesta moció posterior hi ha algunes absències 
o algunes diferències. Han caigut pel camí, per exem-
ple, la petició d’una renda garantida de ciutadania o 
l’exigència d’un millor finançament per al país i, en 
canvi, han aparegut un reguitzell, un missal, una llista 
exhaustiva de propostes i de mesures que, essent gene-
rós, diria que anticipen el debat sobre el pressupost del 
2015, o bé diria, si volgués ser més crític, que s’exi-
geixen ara, o es dibuixen com a necessàries, quan mai 
que vostès han governat les han tirat endavant.

Li parlo sobretot de les mesures fiscals que conté la 
seva proposta. D’altra banda, he de dir que a mi em 
fascina la capacitat de proposar des de l’oposició i de 
gastar des del Govern, i em pregunto per què en set 
pressupostos consecutius no n’hi va haver cap que 
contingués propostes com les que ara ens arriben aquí 
a discutir. Potser era que no calia prendre mesures fis-
cals perquè els bancs ja resolien la papereta de poder 
anar gastant, endeutant-se, és clar. Vostès eren uns 
grans clients dels bancs i per això no els calia pensar 
com pensen ara que no són al Govern. 

Pensen ara, deia, i ens demanen que prenguem me-
sures. I en algunes hi estem d’acord, però d’altres els 
he de dir que són un tret al peu. Nosaltres volem que 
el pressupost contingui la catorzena paga dels treba-
lladors públics, però no podem dir que recuperarem 

l’ocupabilitat del sector públic, perquè amb els ingres-
sos que hi ha, els que tenim, que són magres, no ho 
podem fer. Ja farem prou, i molt, si aconseguim la ca-
torzena paga, tant de bo, i li asseguro que molts di-
putats, i molts diputats del meu grup, hem insistit a 
fer-ho possible. Volem que el Govern presenti un pres-
supost amb la incorporació d’aquesta paga.

Ara bé, hi ha coses que vostès pretenen que només 
es poden mirar de fer prenent mesures que vostès no 
volen prendre. Vostès no volen que ens venguem pa-
trimoni, vostès no volen que concessionem serveis, 
vostès no volen que posem facilitats a segons quines 
inversions. Senyor Vendrell, vostè és una persona intel-
ligent: com es quadra un cercle?, com es fan truites 
si no es trenquen ous? Senyors d’Iniciativa, els seus 
amics dels bancs ja no hi són. Bé, hi són només per-
què els anem a tornar un munt de diners. Els crèdits del 
FLA els tornem amb interès, l’Estat no ens paga els 
deutes; l’Estatut no es compleix. Hem pres moltes de-
cisions fiscals, ahir mateix, en aquest Ple, orientades a 
augmentar ingressos per evitar retallades. No ens de-
manin que aprovem mesures que no depenen de nos-
altres i no ens demanin que prenguem mesures que 
van en contra de la gent.

Li posaré un exemple: vostès ens demanen iniciativa, 
ens demana que suprimim la deducció per inversió en 
habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013. Es 
deuen referir al tram català. Al tram estatal, la deduc-
ció és del set i mig. Al tram català també és del set i 
mig, però... –i aquí és on els pregunto si realment vos-
tès volen que prenguem aquesta decisió, i ho pregunto 
als grups que poden votar a favor d’això si volen que 
això sigui així–, els pregunto si de veritat creuen que la 
podem aprovar quan hi ha una deducció d’un 9 per 
cent per als qui tenen trenta-dos anys o més, a la gent 
que ha estat a l’atur cent vuitanta-tres dies o més d’un 
exercici, als discapacitats amb un 65 per cent recone-
gut o a les unitats familiars amb un fill. Si aprovem 
el que volen vostès, aquests col·lectius quedaran en el 
tram estatal i perdran un punt i mig de deducció. Hem 
d’anar amb compte. 

Hi ha propostes en matèria fiscal que poden anar-nos 
en contra; n’hi ha que no depenen de nosaltres, i n’hi 
ha que van en contra de l’economia productiva o que 
són un greuge, un greuge encara més gran, i més gran 
ja no el podem fer. Els parlo de les seves propostes 
respecte a l’impost de patrimoni i l’impost de succes-
sions. Vendre patrimoni no ens agrada, però evita re-
tallades en serveis públics. No és la millor política, 
simplement és la possible. I jo estic absolutament con-
vençut que vostès ho saben.

D’altra banda, aquesta moció, s’ha dit abans, parla de 
transparència. Només recordar que el portal de trans-
parència que ha estat reconegut internacionalment 
l’ha fet aquest Govern, no l’anterior Govern, aquest 
Govern, i que en matèria de transparència nosaltres 
estem plenament compromesos que la nostra Admi-
nistració ho sigui i ho sigui cada vegada més.

També estem d’acord i estarem d’acord, i ho vota-
rem, que es posi en marxa l’oficina pressupostària. 
Ho votarem, tot i que creiem, sincerament li ho dic, 
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que els grups parlamentaris disposen i tenen a l’abast 
tota la informació que els cal. Fixi’s en un detall: 
vostès ens demanen que trimestralment el Govern fa-
ci arribar al Parlament un informe d’execució pressu-
postària. Està aquí, és aquest, es fa escrupolosament. 
Per tant, ens demanen coses que ja es fan. Però, en 
definitiva, crec que en la majoria dels punts hi po-
drem estar d’acord.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor Falcó. Poden intervenir la resta de 
grups per fixar posició, i en primer terme, en nom del 
Grup Parlamentari Socialista, la diputada Alícia Ro-
mero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bona tarda, diputats, diputades. 
Bé, doncs, avui ens trobem davant d’una moció molt 
similar a una proposta de resolució que el Grup d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa ens va presentar al debat de política general, 
una moció, doncs, que nosaltres..., en termes generals, 
coincideix amb el que nosaltres defensem pel que fa a 
una altra manera de fer política. I, sobretot, una frase 
que crec que val la pena dir, i no està massa de mo-
da, que és que hi ha marge per a la política, encara de 
vegades ens sembli que no.

I segurament aquesta proposta que fa Iniciativa, i que 
s’assembla molt a una que el PSC també va presentar 
en el debat de política general, justament el mostra és 
això, que hi ha una altra manera de fer les coses i que 
tenim marge des de la política per canviar les coses. 

I, en aquest sentit, hi ha un gran paquet, en aquesta 
moció, que nosaltres recolzem plenament, que és el 
de la transparència. Costa molt, sovint, trobar infor-
mació sobre la gestió pressupostària. Costa entendre, 
sovint, no per als diputats, sinó per al mateix ciuta-
dà, que li pot interessar saber en aquests moments 
com està l’execució del pressupost, com estan les 
 inversions, com està el deute de la Generalitat, que 
ha estat també debat en moltíssimes ocasions, sobre-
tot pel que tam bé comentava el diputat Falcó, no?, per 
la manera com volen aconseguir alguns ingressos, 
no, que és vendre el patrimoni de la Generalitat, que, 
amb una frase col·loquial, és pan para hoy y hambre 
para mañana, perquè, és clar, vendre el patrimoni ens 
aporta, avui, recursos però demà, quan els gastem ja 
no els tindrem.

Ens sembla una mala fórmula. Sobretot, ens sembla 
una mala fórmula perquè n’hi ha d’altres que ens per-
metrien generar ingressos i que ens permetrien generar 
ingressos avui, demà i demà passat. I, per tant, creiem 
que la fórmula que està utilitzant el Govern, de Con-
vergència i Unió amb Esquerra Republicana, doncs, no 
és la millor per assolir més ingressos, que és el que ne-
cessitaríem probablement per ajustar una mica més o 
aconseguir una mica més arribar una mica més a l’ob-
jectiu de dèficit, no fer tantes retallades i mirar de so-
lidificar, doncs, el pressupost de la Generalitat.

Per tant, tota la part de transparència ens sembla im-
portant que la puguem tirar endavant, i això, doncs, 
ajudi en la feina dels diputats, però també dels matei-
xos ciutadans.

Hi ha un altre paquet molt important, que fa referèn-
cia a les millores de les condicions laborals dels treba-
lladors, que en els darrers anys han vist com baixava 
molt no només el seu salari, sinó la seva capacitat ad-
quisitiva. Han patit molt, molt més que la mitjana de 
la resta dels treballadors, i creiem que toca –fins i tot 
ho deia el conseller, amb l’assoliment de la catorzena 
paga per al 2015– que, com a mínim, mirem que això 
no vagi a més, no?, i que com a mínim aturem aquesta 
situació. I la proposta d’Iniciativa ens sembla que és 
valenta, que potser algú com el senyor Falcó utilitzava 
uns altres adjectius, però a nosaltres ens sembla que ja 
toca, que no fem patir sempre els que més suporten el 
pes de la crisi.

I després hi ha un altre paquet, per nosaltres, clau, que 
és el de la reforma fiscal, bàsicament les mesures fis-
cals que planteja Iniciativa, que nosaltres compartim 
en la majoria dels casos. Sobretot perquè aquí tenim 
una pressió fiscal baixa, malgrat el que segurament 
després ens dirà el senyor Coto, però estem a la fran-
ja baixa dels països de la Unió Europea, i, per tant, la 
nostra pressió fiscal és bastant més baixa que als altres 
països. Ell em dirà que no, però ho sap de sobres, que 
és així.

I després tenim una fiscalitat desigual, que aquest és el 
tema més greu. És a dir que aquí no paga qui més té, 
sinó tot el contrari: el 90 per cent de la pressió fiscal la 
suporten les classes treballadores, les classes mitjanes, 
i no aquells que tenen no només les rendes més altes, 
sinó també la riquesa. 

Per això alguns dels impostos que es plantegen aug-
mentar o crear de nou, com pot ser el de les grans for-
tunes..., que, senyor Aragonès, li haig de dir que vos-
tès no han intentat ni posar en marxa. «Oh, vostè...», 
no, escolti’m, l’impost de les grans fortunes és un im-
post que es podria posar en marxa i..., doncs, no de-
uen tenir ganes de posar-lo, suposo que Convergència 
i Unió, i vostès ja els segueixen una mica la línia, no? 
Aquesta seria una proposta.

Però, escolti’m, no hem estirat prou, per exemple, 
l’impost de successions. No estem als nivells del 2010. 
Escolti’m, és que aquí tinc un quadre, perquè a vega-
des al final es fan mantres, no?, que no són certs. L’any 
2008 recaptàvem 1.000 milions d’euros, de l’impost 
de successions; l’any 2012 en vam recaptar 95. Escol-
ti’m, 900 milions d’euros, podríem recaptar de més. 
Es poden fer moltes coses, eh?, podríem deixar de fer 
moltes retallades, eh? Home, no em digui que no hi 
ha marge –no em digui que no hi ha marge– i no em 
digui que vostès ja han modificat alguns impostos. Sí, 
però no prou; no prou com per arribar als nivells del 
2008 o als nivells del 2010, per exemple, no?

Per tant, home, em sembla que podríem ser una mica 
més valents, podríem estirar una mica més la màqui-
na, podríem «apretar» més aquells qui més tenen i 
qui més guanyen, per intentar, doncs, igualar la fisca-
litat en aquest país, sobretot assolir més ingressos que 
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ens permetessin menys retallades, millorar una mica 
l’estat del benestar i, probablement, doncs, ajustar una 
mica l’objectiu de dèficit que tant, doncs, ens «apre-
ten» en altres instàncies.

I, sobretot, i una cosa que hem parlat vint vegades, o 
dues mil, en aquest plenari, que no acabem de treba-
llar prou clarament, que és la lluita contra el frau fis-
cal: 16.000 milions d’euros comptabilitzats a Catalu-
nya. I ens agradaria saber exactament quants n’entren 
que no entraven, amb el que estem fent, en aquests 
moments, contra aquesta lluita.

Per tant, molt oportuna, més que necessària, i espe-
rem, doncs, que es pugui aprovar. No crec que sigui 
així, però tant de bo fos així, per poder assolir aquests 
ingressos que necessitem.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També per fixar posició, en nom 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, té ara la paraula el diputat senyor José Antonio 
Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyores i senyors diputats, se-
nyor Vendrell, compartim completament la part refe-
rent a demanar informació. I quan el senyor Falcó diu 
que el Parlament de Catalunya funciona raonablement 
quant a l’enviament d’informació per part del Govern, 
jo li pregunto per què el senyor Mas-Colell no ha com-
paregut en seu parlamentària, per explicar, per exem-
ple, les balances fiscals, l’«Espanya ens roba»? Clar, 
com que ara hem conegut un altre tipus d’«Espanya 
ens roba», hem conegut «Pujol ens roba», doncs, evi-
dentment, ara han passat vostès de l’«Espanya ens ro-
ba» al «volem votar». 

Per tant, efectivament, que cal informació, efectiva-
ment. Cal informació, per exemple, de Spanair. Hi va 
haver una sentència judicial que va dir clarament que 
la Generalitat de Catalunya era culpable amb relació 
al forat de 200 milions d’euros de Spanair. Per què no 
compareix el senyor Mas-Colell per explicar-ho? Li 
sembla que això és retre comptes al Parlament, senyor 
Falcó?

Per exemple, els 2.318 milions d’euros. Recordo per-
fectament el senyor Lucena, en el debat pressupostari, 
demanant-li... –d’això ja fa un any, pràcticament, una 
mica menys–, demanant-li que ens expliqués d’on pen-
sava obtenir aquests 2.318 milions d’euros. També li ho 
va dir el nostre portaveu parlamentari, el senyor Millo, 
en el debat pressupostari, com li ho van dir el conjunt 
de grups parlamentaris, excepte Convergència i Unió 
i Esquerra Republicana. A dia d’avui és incapaç, vostè, 
de dir-nos d’on pensa obtenir aquests més de 1.300 mi-
lions d’euros que encara queden per recaptar.

Vostè, per exemple, no ens explica o no dóna comptes 
de per què no paguen les farmàcies, de per què tar-
den cent trenta-vuit dies a pagar els autònoms que tre-
ballen per la Generalitat de Catalunya, de per què no 

paguen els dependents, de per què impaguen contí-
nuament els ajuntaments... O és incapaç de dir-nos si 
algun dia aconseguiran que algun mercat financer els 
presti crèdit, i que no sempre hagin d’anar al dolent 
Govern d’Espanya, que ja els ha prestat fins a 45.000 
milions d’euros en liquiditat.

Constatem..., i també hi donem suport, a l’apartat refe-
rent als treballadors públics. No és un problema de la 
resta d’espanyols que vostès no paguin catorze pagues 
als treballadors públics. No és un problema del Go-
vern d’Espanya que vostès no paguin els treballadors 
públics. Vostè, senyor Mas-Colell, gestiona el pressu-
post més elevat del conjunt de comunitats autònomes 
d’Espanya. Vostè gestiona un pressupost públic per 
capita, autonòmic, més elevat que el que gestiona Ma-
drid, que el que gestiona València, que el que gestio-
na Múrcia, que el que gestiona Andalusia. Si vostè no 
paga catorze pagues als treballadors públics és perquè 
vostè no vol. Perquè, de fet, vostès són l’única comu-
nitat autònoma d’Espanya, l’única, que no paga cator-
ze pagues als treballadors públics. Ho fa Balears –més 
dèficit fiscal–; ho fa Madrid –més dèficit fiscal–; ho 
fan totes menys vostès, perquè vostès prefereixen gas-
tar-s’ho en altres temes, tenen altres prioritats que no 
pas pagar els treballadors públics.

Per tant, els demanem, els exigim que no tractin els 
funcionaris públics de la Generalitat de Catalunya pit-
jor que els funcionaris públics de la resta d’Espanya, o 
de la mateixa Catalunya, treballadors de l’Estat a Ca-
talunya o treballadors municipals.

No compartim, senyor Vendrell, l’apartat «Podemos» de 
la seva moció, l’intent d’assimilar-se a Pablo Iglesias 
o a Ada Colau, proposant asfixiar fiscalment encara 
més els contribuents catalans, proposant mesures anti-
europees i antioccidentals. Vostès, en aquesta moció, 
proposen perjudicar el finançament als emprene-
dors; proposen perjudicar els transportistes; propo-
sen perjudicar les indústries amb més impostos. In-
clús proposa..., bé, proposa criminalitzar qui estalvia 
i aconsegueix invertir, i també proposa perjudicar qui 
beu Coca-cola o Fanta. (Veus de fons.) Imagino que 
com que la Coca-cola és un dels emblemes del lliure 
mercat, d’una empresa d’èxit que dóna ocupació a cen-
tenars de milers de treballadors, doncs, vostès el que 
volen és castigar-ho, i per això proposen un impost a 
les fantes, a les coca-coles i a les pepsis. Per tant, res-
pectin, senyor Vendrell, el lliure mercat, i no el cas-
tiguin.

Senyor Vendrell, com li deia, miri menys Pablo Igle-
sias o Ada Colau, i miri més per obtenir ingressos a 
Liechtenstein, a Suïssa, a Andorra, a islas Vírgenes, a 
islas Caimán, a Puerto Rosario o a Gabon. Mirin més 
les mordidas del 3, 5, 4 i 20 per cent. No trepitgin, se-
nyors d’Iniciativa, un principi tant bàsic com la igual-
tat, que vostès diuen defensar. 

Sorprèn que vostès vulguin caure tan simpàtics a Con-
vergència i Unió amb el debat separatista, que han re-
nunciat a defensar una Espanya sense fronteres, una 
Espanya d’igualtat d’oportunitats, una Espanya on pri-
mi la solidaritat. Per tant, tornin als seus principis que 
tant presumeixen defensar.
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Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

(Alguns diputats piquen amb la mà damunt la taula.)

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, el diputat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Señora presidenta, miembros del Gobierno, señoras y 
señores diputados, se nos presenta una moción opor-
tuna en el contenido y oportuna también por las fe-
chas. Es una moción sobre ejecución del presupuesto 
2014 y perspectivas presupuestarias para 2015. Dado 
que estamos en el último trimestre del año, pues, reite-
ro que es una moción oportuna.

Quizás hemos perdido una oportunidad, después de 
oír a los dos grupos de la mayoría, de ver un poco 
más por dónde iban los tiros para los presupuestos del 
2015. Suponemos que se van a cumplir los plazos le-
gales y reglamentarios y que en los próximos días va-
mos a tener o se va a informar a este Parlamento, 
ya, del proyecto de presupuesto del 2015, con lo cual 
supongo que esa negociación entre los partidos de la 
mayoría debe estar muy avanzada. Y hubiera sido, 
pues, la discusión de esta moción, una buena oportu-
nidad para que se nos hubiera informado de por dónde 
iban esos presupuestos del 2015, que, como digo, por 
las fechas que estamos ya deberían estar prácticamen-
te cerrados. Pero, bueno, quedamos a la espera de me-
jor oportunidad, si es que la hay.

En cuanto a la moción en sí, efectivamente, nosotros 
también vamos a apoyar todos los puntos que se refie-
ren a mejora de transparencia y, dentro de ellos, los que 
se refieren a información sobre la ejecución presupues-
taria y recuperación de la oficina presupuestaria. Nos 
ha quedado claro, sobre todo en este último ejercicio..., 
sabíamos que el papel lo aguanta todo, sobre todo los 
que venimos de derecho; ahora ya sabemos tam-
bién que los presupuestos, si no todo, lo aguantan ca-
si todo. Y lo importante no es lo que nos presentan 
aquí para aprobar, que, como digo, lo aguantan casi to-
do –hasta una partida trampa de 2.300 millones, que 
todo el mundo sabe que no se va a cumplir y que al 
final no se cumple–, y lo importante, por tanto, no es 
al final lo que se aprueba, sino lo que se ejecuta. Por lo 
 tanto, toda transparencia, toda información en ese ám-
bito nos parece importante, y cuanta más mejor.

Uno de los puntos de la moción se refiere precisamen-
te a esta partida de 2.300 millones a la que me refería. 
Para los que no estuvieron aquí ayer en la interpela-
ción que presentó mi grupo, el conseller ya nos infor-
mó por lo menos de dos cosas. Mucha transparencia 
no hay, pero por lo menos nos dieron dos datos: uno, 
que nos esperemos hasta final de año para que se nos 
diga cómo va la ejecución de esa partida, y otro, que 
seguro que no se cumplen los ingresos de 2.300 millo-
nes. Eso ya lo sabíamos algunos desde el 1 de enero. 
En el mes de octubre el conseller no nos dice cómo 
va a ir esa partida, pero ya nos dice, efectivamente, 
nos certifica que era una partida trampa, como algu-

nos apuntábamos. Era la partida..., la versión de esta 
mayoría Esquerra - CiU 2014. Tuvimos la versión 2013, 
que era: «No sabemos hacer presupuestos con un 
déficit de un 1,1 ni de un 1,4», esa es la versión 2013. 
La versión 2014 es: «Hacemos presupuestos con el dé-
ficit que nos dé la gana, porque después no los vamos 
a cumplir. Los cuadramos con una partida trampa, y 
nos quedamos tan anchos.» Estamos a la espera de 
que se nos informe por parte de la mayoría de cuál es 
la versión 2015, si es una de las dos anteriores o va-
mos a tener una versión renovada.

Insisto, apoyaremos todos estos puntos, apoyaremos 
también el punto referido a la lucha contra el fraude 
fiscal, no apoyaremos las medidas concretas que se 
presentan en tema de fiscalidad. Yo creo que sí que 
podemos tener algunas coincidencias con el grupo 
proponente: en que hace falta una renovación del siste-
ma fiscal, en que hace falta un sistema fiscal más mo-
derno, en que hace falta un sistema fiscal en que tenga 
menos peso el esfuerzo que hacen las rentas del tra-
bajo y que hay que distribuirlo a otro tipo de rentas; 
pero no estamos de acuerdo con algunas de las medi-
das que se proponen. Estaremos también de acuerdo 
con la introducción de impuestos ecológicos. También 
estamos de acuerdo con la introducción –y lo hemos 
dicho en reiteradas ocasiones– de un impuesto de 
grandes fortunas, pero creo que no tal como se está 
planteando aquí, aunque con un titular como se ha-
ce en una moción o se puede hacer de otra forma es 
difícil; habría que estudiar de una forma mucho más 
detallada y mucho más profunda de qué estamos ha-
blando. Pero, insisto, en las medidas concretas de fis-
calidad no podremos apoyar esta moción.

Tampoco debe sorprender a nadie que las medidas fis-
cales que propone Ciudadanos sean diferentes a las 
que propone Iniciativa. Nosotros no pensamos que el 
subir los impuestos sea bueno porque sí, ni que el ba-
jar los impuestos sea bueno porque sí. Hay que ver qué 
función tiene cada uno de los impuestos, qué impues-
tos se destinarán a la redistribución y sobre todo qué 
efectos tienen sobre la actividad económica, que cree-
mos que es fundamental.

Veo que se acaba el tiempo... Muchas gracias, señor 
presidente, señora presidenta; muchas gracias, señores 
y señoras diputados.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Mixt, el 
diputat David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Per fixar la posició de la CUP, de bones a primeres 
dir que votarem cadascun dels punts, i íntegrament, a 
favor, havent llegit la moció i entenent que el que de-
mana, a grans trets, òbviament, és transparència –un 
principi fonamental, conèixer; conèixer, òbviament, 
després, per canviar–, relativa, com s’ha dit, als bons 
de la Generalitat, al Pla de pagaments a proveïdors, a 
la informació detallada del deute etern que tenim con-
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tret com a país, i també per la informació mensual de 
pagaments.

La segona, ja que es parla tant darrerament d’innova-
ció, de qualitat i d’aprofundiment democràtic, òbvia-
ment, perquè és hora que hi hagi una oficina pressu-
postària al Parlament.

La tercera, que entra també en l’anàlisi i el reconeixe-
ment d’aquells que estan pagant una crisi que no han 
provocat. I utilitzo paraules tant d’Elena Salgado –«la 
crisi la pagarà qui no l’ha provocada»– com del ma-
teix conseller d’Economia, el senyor Mas-Colell, que 
va dir que el sector públic està pagant una crisi 
que tampoc ha provocat.

Òbviament, absolutament d’acord amb allò referent 
als treballadors de la Generalitat i, òbviament, també 
amb la necessitat imperiosa d’un canvi de rumb si ens 
en volem sortir, de la crisi, amb una perspectiva so-
cial, ètica i solidària, doncs, la necessitat d’un canvi en 
la política fiscal, que és de les poques coses sobre les 
quals encara avui tenim més sobirania.

I, òbviament, i en la darrera –i m’hi referiré–, sobre la 
qüestió del deute, la primera moció que vam presen-
tar –també n’ha parlat molt sovint el grup proposant, 
Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA– era sobre 
la necessitat de fer una auditoria. Es referia a la tas-
ca impagable de la Plataforma Auditoria Ciutadana 
del Deute. Com referia el senyor Vendrell, és veritat 
que nosaltres hem insistit moltíssim al Departament 
d’Economia que es fes aquesta auditoria, que en 
el seu cas se’ns en facilités la informació, i, en bona 
lògica democràtica, no se’ns va donar, però la vam 
aconseguir, perquè sempre hi ha una lògica de hackers 
de l’impossible. Ara sabem, no?, que hi ha 27.000 mi-
lions que devem a vint bancs –l’altre dia ho referíem–, 
7.300 milions a «la Caixa» i 7.100 al BBVA. 

I, per tant, hi donarem suport íntegre i absolut, sobre-
tot per intentar estroncar l’hemorràgia que pateix el 
país, per intentar defenestrar les polítiques d’austeri-
tat, allò que en diuen «contenció pressupostària», i so-
bretot per rescabalar i rescatar una altra cosa que no 
són bancs, sinó que són persones, per restituir drets 
so cials fonamentals i per, també, combatre la desi-
gualtat i la segregació social. Més encara, ja que la 
moció ho enfoca des del punt de vista de l’execució 
pressupostària de l’exercici actual i de les perspecti-
ves del 2015, quan allò que hem llegit en premsa tam-
bé genera dubtes raonables, genera fins i tot misteris i 
equacions que no sabem resoldre, quan s’ha anunciat 
que d’aquí al 2017-2018 caldrà..., hi ha la voluntat del 
Govern de retallar 3.700 milions d’euros –no cal, és 
una opció política, no?–, 1.790 dels quals vénen en-
guany.

Hi ha lògiques també, òbviament, que la davallada..., 
som un país en què també, quan es fan metàfores..., 
doncs, avui la primera conselleria pressupostàriament 
és la conselleria del deute i la quarta ja és la conselle-
ria dels interessos del deute, per sobre de salut i edu-
cació; quan estem veient també absència de transpa-
rència comptable, en la mesura que no s’admet una 
auditoria sobre el deute que ens beneficiaria a tots 
com a societat, ser conscients de per què som on som. 

També no ho podem fer quan veiem que hi ha una des-
patrimonialització o una aposta per la despatrimo-
nialització de la Generalitat que ens converteix se-
gurament en una mera gestoria prestadora de serveis 
amb els diners, òbviament, fruit –i aquí s’ha fet molta 
demagògia, no?– del que aportem i del que no ens tor-
na, en un desequilibri fiscal profund. Doncs, no són 
acceptables.

No s’ha venut el que es volia vendre. Per tant, entenem 
que l’opció de perdre o perdre passarà. Si no es ven, 
vindran més retallades, i això, òbviament, és impres-
cindible que ho puguem conèixer, sobretot per com-
batre-ho.

I sobretot també perquè no ens quadren els números 
que ha presentat o que ha anunciat el conseller i per-
què del que es tracta definitivament és de fer un canvi 
absolut de model.

Per tant, votarem, una per una, a favor de les propos-
tes d’Iniciativa - EUiA. I a més els volíem agrair que 
hagin fet una proposta profundament occidental, pro-
fundament europea, profundament reflexiva, basada 
en la tradició filosòfica, humanista i emancipatòria 
d’Europa, que es basa en la raó i es basa en el dret de 
les persones, i no en la irracionalitat neoliberal i en la 
incompatibilitat manifesta i inqüestionable de demo-
cràcia i capitalisme. Alguns vénen aquí a defensar el 
món sense regles del marquès de Sade, aquell campi 
qui pugui neoliberal.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per pronunciar-se sobre les esmenes, l’il-
lustre senyor Josep Vendrell.

(Rialles i remor de veus.)

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair al senyor 
Falcó i al senyor Aragonès les seves esmenes, i crec 
que les esmenes que hi ha i que hem repartit entre tots 
els grups, les transaccions que hem fet, són positives. 
I acceptar l’esmena que feia el senyor Aragonès in 
voce per incorporar al punt 4.1 la referència als pres-
supostos de 2015. Quatre o cinc consideracions molt 
ràpides.

Primer, la transparència. No pot ser que la primera 
despesa de la Generalitat sigui el pagament dels in-
teressos i l’amortització del deute, i la ciutadania no 
conegui el perquè i les condicions en què s’ha contret 
aquest deute. És una qüestió elemental i bàsica.

Positiu que tirem endavant l’oficina parlamentària, 
que ens ajudarà també en la informació trimestral 
que rebem, que ara mateix –i aquesta és objecte de la 
transacció que hem fet– és molt immanejable, eh?, si 
vostès han fet aquest exercici, i de poc fàcil accés. I la 
transparència també consisteix en això, a facilitar-ne 
l’accés.

El senyor Falcó ens deia: «Vostès no volen res: ni ven-
dre actius... Vostès exactament no volen...» Miri, efec-
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tivament, no volem vendre, per exemple –no sé si ho 
vol el Govern de la Generalitat–, habitatge social als 
fons voltor, com va fer la Comunitat de Madrid. No sé 
si vostès ho volen. Nosaltres, no.

Vostès han privatitzat la gestió a ATLL –desastrosa 
privatització de la gestió– i del sanejament. Tot plegat, 
en el cicle de l’aigua, li ha suposat al cànon de l’ai-
gua un increment del que la gent pagarà pel rebut de 
l’aigua d’un 70 per cent. Nosaltres això no ho volem, 
perquè creiem que és antisocial. Potser vostès sí, és la 
seva política. Nosaltres, no.

Fiscalitat. Si vostès ens haguessin fet cas els anys 
2011, 2012, 2013, la Generalitat hauria tingut uns in-
gressos de més de 1.000 milions d’euros amb les me-
sures fiscals que els proposàvem. A vostès no els agra-
da la política fiscal, i ho puc entendre; cadascú té la 
ideologia i el pensament que té. Quan nosaltres defen-
sàvem l’impost de successions –també en el Govern 
anterior, que, evidentment, teníem diferències sobre la 
política fiscal amb els socis de govern–, vostès en de-
ien, d’allò, «l’impost de la mort»; se’n recorden, que 
vostès en deien «l’impost de la mort»?

Perquè sap quina és la diferència entre vostès i nosal-
tres? Que nosaltres pensem que la desigualtat social 
és un problema, i vostès..., no dic que vostès no pensin 
que la pobresa, des d’una perspectiva assistencial i, si 
volen, caritativa, és un problema. Però la desigualtat 
social, que és ara un dels principals problemes que té 
Catalunya, crec que per vostès no és un problema. El 
president de la Generalitat no s’hi refereix mai, a la 
desigualtat social.

Per tant, la política que proposem, aprofitant els ma-
jors marges possibles... Sí, nosaltres pensem que una 
persona que hereta 1 milió d’euros, doncs, ha de pagar 
més que el que paga amb l’actual impost de succes-
sions; no només 25.000 euros, ha de pagar més que el 
que paga. Pensem que qui té més i qui contamina més 
ha de pagar més. Perquè vostès han exigit molts sacri-
ficis a la gent que no té; a la gent que necessita els ser-
veis públics, sanitaris, educatius..., als treballadors de 
la Generalitat, els han exigit molts sacrificis. Doncs, 
també se’ls ha d’exigir a la gent que té més.

Nosaltres no volem... (La presidenta retira l’ús del mi-
cròfon a l’orador i aquest continua parlant uns mo-
ments. Remor de veus.)

La presidenta

Crido a votació.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.) Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí; gràcies, presidenta. Demanaríem votació separada 
dels punts 1.2, 4.1, 5.j, el 7 i el 8. Comptant que el punt 
6 no...

La presidenta

No, no hi és.

Jordi Turull i Negre

Ha desaparegut. No hi és. 

La presidenta

No hi és. 

Jordi Turull i Negre

D’acord.

La presidenta

4.1, 5.j, i 7 i 8.

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

Carina Mejías Sánchez

Sí. Gràcies, presidenta. Demanaríem votació separada 
del punt 5.4, el 5.5 i a part el 5.j, que, bé, ja l’ha dema-
nat el senyor Turull. I el 8.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

També per demanar votacions separades. En primer 
lloc, fer constar que el 5.j nosaltres no el tenim. Deu 
ser el...

La presidenta

5.5.j.

Santi Rodríguez i Serra

...5.5.j. Aleshores, demanar votació separada del 5.2, 
5.4...

La presidenta

Un moment –un moment. 5.2...

Santi Rodríguez i Serra

5.4, 5.5, amb les separacions que calguin, 7 i 8. 

(Pere Aragonès i Garcia demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Sí, presidenta. És per demanar, a part de les votacions 
separades que ja han demanat altres grups..., del punt 
5.5, el punt h, el que fa referència als beneficis fiscals 
dels casinos. I també en demanaríem lectura.
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La presidenta

Lectura d’aquest punt, eh?

Pere Aragonès i Garcia

Sí.

La presidenta

D’acord. (Pausa.) Repasso les votacions separades que 
m’han demanat. Els demano atenció. El punt 1, el punt 
2, el punt 4.1, el punt 5.2, el punt 5.4, el punt 5.5 sen-
cer, i separats el 5.j i el 5.h..., 5.h.2 –5.h.2–, i 7 i 8. 
(Veus de fons.) Sí, senyor Turull, m’ha demanat això: 
5.5.j. 

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

Jordi Turull i Negre

No, he demanat 5.j. No sé si hi ha 5...

La presidenta

5.5.j. 

Jordi Turull i Negre

5.5.j no: 5.j.

(Pausa.)

La presidenta

Sí, hi ha 5.5.j. Senyor Turull, és 5.5.j. (Pausa.) 
D’acord? (Pausa.) Comencem?

Votem el punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Votem el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Votem el punt 4.1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Votem el 5.2.

Comença la votació. 5.2.

Ha estat rebutjat per 43 vots a favor i 87 en contra.

Votem ara el punt 5.4 –5.4. 

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 35 vots a favor, 86 en contra i 8 abs-
tencions.

Votem ara del punt 5.5 l’apartat h, que s’ha de llegir. 

El vicepresident segon

Apartat h: «Eliminar els beneficis fiscals als casinos.»

La presidenta

Passem a la votació.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 46 vots a favor, 67 en contra i 
16 abstencions.

Votem ara del punt 5.5 l’apartat j –j. 

Comença la votació. 

Ha estat aprovat per 110 vots a favor i 19 en contra.

Ara la resta de l’apartat 5.5.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 35 vots a favor, 87 en contra i 8 abs-
tencions.

Votem ara el punt 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 111 vots a favor i 19 en contra.

I votem el punt 8.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 102 vots a favor, 19 en contra i 8 abs-
tencions.

I ara votem la resta de la moció. (Veus de fons.) La 
resta, sí. (Veus de fons.) Sí, no, hi ha el 3... L’1 i el 2 
ja s’han votat; el 3 no. Del 4 només se n’ha votat una 
part. Per tant, la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor i 68 en contra.

Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de suport a la 
gent gran (tram. 302-00197/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
vintè, i és la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran. 
Presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Marisa 
Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, precisament ahir, dia 1 d’oc-
tubre, commemoràvem el Dia Mundial de la Gent 
Gran. I, per tant, crec molt adient el fet de debatre avui 
aquesta moció, fruit de la interpel·lació feta a la con-
sellera de Benestar i Família sobre el suport del Go-
vern a la nostra gent gran. Era en el darrer Ple del 
passat curs polític, i vull incidir, de la mateixa mane-
ra que ho vaig fer aquell dia, en la necessitat que el 
Govern, que aquest Govern, aposti..., bolqui totes les 
seves energies en tot allò que suposa garantir el ben-
estar, una vida digna, a totes les persones, però espe-
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cialment a aquelles que són més vulnerables, i suposo 
que deuen estar d’acord amb mi que un dels col·lectius 
més vulnerables és el dels més grans de la nostra so-
cietat. 

Crec que tots –tots–, com a societat, som responsables 
de com viuen els nostres avis avui, tenint en compte 
que la realitat social d’avui no té res a veure amb la de 
fa trenta, quaranta, cinquanta, anys; una realitat que 
ens diu que els majors de seixanta-cinc anys augmen-
ten en la piràmide de població mentre que disminueix 
el nombre de menors d’edat. Per tant, una realitat que 
comporta nous reptes. I, com deia, com a societat en 
som responsables. Però sobretot ha de ser el Govern 
qui ha d’estendre la mà als més grans de la nostra 
societat. 

Per això avui votarem una moció que pretén facilitar 
la vida dels nostres avis i dotar-los de més eines per-
què puguin desenvolupar-se com es mereixen. La gent 
gran té el dret de rebre el màxim suport del Govern, 
i el Govern té l’obligació de donar tot el suport a la 
gent gran. 

El Partit Popular presentem una moció de catorze 
punts a través de la qual volem arrencar un compro-
mís ferm del Govern en polítiques de suport a la gent 
gran; un Govern, de Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana, més preocupat per la gent que surt al 
carrer que no pas per la gent que no pot fer-ho. 

Tenim una moció que jo dividiria en tres parts. La 
primera, amb diverses propostes en l’àmbit socio-
sanitari. I, concretament, en aquest bloc destacaria el 
punt 2, on reclamem quelcom que ens demanen les 
entitats contínuament, i no és una altra cosa que que 
en un termini de sis mesos el departament elabori una 
cartera de serveis adaptada a les necessitats específi-
ques de la gent gran, amb la participació, com no pot 
ser d’una altra manera, de les entitats i dels ens locals.

Una segona part de la moció que té per objectiu garan-
tir la sostenibilitat del model, i on incidim en el SAD, 
l’agilització dels processos i l’actualització mensual de 
les places vacants demanades de les residències públi-
ques i concertades en la web del departament. Recor-
dar que amb l’actual gestió a Catalunya hi ha unes tres 
mil places vacants i disset mil persones en llistes d’es-
pera. Davant d’aquest col·lapse, el Govern té l’obliga-
ció de posar-hi remei, i si pot ser com més aviat mi-
llor. I tornant a la qüestió del SAD, demanem que es 
doni cobertura a totes les persones amb drets recone-
guts, començant, i de forma especial, amb dependents 
de grau 2 i 3 fins a arribar a la mitjana d’hores que 
marca la legislació vigent. 

I, finalment, un tercer bloc sobre mesures econòmi-
ques. I aquí vull fer especial incidència en el tema de 
les PEVS, perquè ens preocupa que a dia d’avui, més 
de sis mesos després de l’aprovació de la resolució so-
bre l’increment de la pobresa i les desigualtats, encara 
no s’ha elaborat, i per tant no s’ha aprovat, un procedi-
ment que reguli i garanteixi l’accés a les PEVS. Resul-
ta que vostès les van retirar sense cap tipus d’informe 
jurídic que avalés aquesta retirada i ara les tenen para-
litzades perquè no sé quantes coses necessiten. Facin 
el favor, si us plau, de posar ordre en aquesta qüestió, 

que saben com jo que és vital per a molts catalans i 
catalanes.

En definitiva, crec que és una moció que va al moll de 
l’os d’aquelles polítiques que sí que aposten per aques-
ta part de la societat, que representa més d’un 15 per 
cent de la població catalana, i que veurem si realment 
vostès, Convergència i Unió i Esquerra Republicana 
de Catalunya, com a membres d’aquest Govern, són 
més partidaris, com la consellera, de desmantellar 
estructures socials per ser còmplices de la construc-
ció d’estructures nacionals, o ens donen una sorpresa 
–tant de bo– i voten a favor del que aquí es proposa.

Acabo donant les gràcies a tots els grups polítics que 
han donat suport a la moció i/o a aquells que han pre-
sentat esmenes, i en el següent torn, doncs, em pro-
nunciaré al respecte.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula la 
il·lustre senyora Eva Granados, en nom del Grup So-
cialista.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellers, diputats i diputades, 
la diputada Xandri ho deia, ahir va ser el Dia de la 
Gent Gran, i creiem que és un bon ple per poder par-
lar del col·lectiu de les persones grans al nostre país. 
La diputada Xandri va interpel·lar la consellera Munté 
el mes de juliol sobre aquest tema, i la veritat és que 
han passat uns mesos, que hauríem hagut de tenir al-
gunes bones notícies per a les persones grans, si més 
no pels acords que havia tingut aquest Ple al voltant de 
les prestacions econòmiques vinculades de residència, 
i la veritat és que, a hores d’ara, ja al mes d’octubre, 
hem de lamentar que celebrem el Dia de la Gent Gran 
però no tenim res a celebrar, perquè no estan en una 
situació millor que fa un any.

El Partit Popular va interpel·lar el Govern de Conver-
gència i va posar en relleu les deficiències que les po-
lítiques de gent gran al nostre país tenen: les llistes 
d’espera, els impagaments a residències, les prestaci-
ons econòmiques vinculades, les ràtios. Tot això la se-
nyora Xandri ho va posar en relleu.

I, per la seva banda, la consellera Munté, doncs, tam-
bé va posar en relleu el que està passant al nostre 
 país, que és que el Govern del Partit Popular ha reta-
llat dràsticament les aportacions econòmiques per a la 
Llei de la dependència, també ha col·lapsat la llei amb 
unes contrareformes que fan inviable el seu funcio-
nament, ha retallat les pensions i està fent una recen-
tralització de competències. Tant una cosa com l’altra 
són certes. Aleshores, quan escoltem dos grups polí-
tics que estan governant a Catalunya i a Espanya, po-
sar en relleu un a l’altre quines són les deficiències de 
les persones grans, doncs, a nosaltres el que ens toca 
dir és en quina situació realment estan aquestes perso-
nes i què estan fent cadascun dels governs, per la part 
que els toca, pel que fa a les persones grans, perquè si 
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només s’esbronquen i només fan pilotes fora, doncs, 
malauradament no aconseguirem cap millora per al 
col·lectiu de les persones grans.

Tenim un sistema de copagament a Catalunya instau-
rat fa uns mesos que també és injust per a les perso-
nes grans. Tenim augments de subministraments bà-
sics que en aquest cas és el Govern de l’Estat que s’hi 
posa, i el Govern de Catalunya, que, tot i que arribem 
a acords aquí, en el Parlament, doncs, no trasllada el 
que necessitem perquè no impacti la pobresa energèti-
ca en el col·lectiu de gent gran.

Tenim col·lapsat el sistema de dependència i tenim una 
reforma de pensions del Govern del Partit Popular que 
ha trencat el consens del Pacte de Toledo i que també 
incideix directament en la qualitat de vida no només 
dels pensionistes actuals sinó també dels pensionistes 
futurs.

I a aquestes hores, aquests dies, hem conegut també 
el pressupost general de l’Estat per al 2015. I el que 
tornem a veure i el que ens caurà aquí, al nostre país, 
és que tornem a tenir perdut el nivell acordat, que con-
tinua retallat al nivell mínim. L’Associació de Direc-
tors i Gerents de Serveis Socials parla que només tres 
euros per usuari/any són els recursos que dedica el 
pressupost general de l’Estat per cuidar també les per-
sones vulnerables, que sabem, pels informes de Creu 
Roja i pel que veiem cada dia a les oficines de serveis 
socials, que moltes d’elles també són persones grans.

I a Catalunya, la veritat és que les notícies tampoc són 
bones. El pressupost que està gestionant en aquests 
moments la consellera Munté i el que ha aconseguit 
negociar amb el senyor Mas-Colell, doncs, ens por-
ta que tenim un 10 per cent menys de recursos dedi-
cats a la dependència. I això són 152 milions per al 
sistema de dependència a Catalunya. I tenim gairebé 
un 40 per cent menys de recursos de les prestacions 
econòmiques vinculades, que allò que la consellera va 
dir que era una suspensió temporal, després d’un any i 
dos mesos, potser que ja la considerem permanent, tot 
i els acords a què aquí hem arribat, al Parlament, i que 
vostè no està complint: impagaments, llistes d’espera, 
revisions d’ofici de la dependència, copagament, una 
cartera de serveis socials que no arriba. Malaurada-
ment, aquesta és la situació per a les persones grans al 
nostre país.

Davant d’aquesta situació i de la moció que ha presen-
tat el Partit Popular, nosaltres anunciem que votarem 
a favor d’aquells punts que parlen de compliments de 
mocions que ja s’han aprovat en aquest Parlament, 
i, per tant, aquests punts sí que els recolzarem, però 
m’ha de permetre, senyora Xandri, que posi en relleu 
alguns apartats de la seva moció que són directament 
d’aurora boreal: quan parla vostè de les pensions quan 
són vostès els que han dinamitat els acords que hi ha-
via en aquest país, al conjunt del país; el Pacte de 
Toledo han estat vostès que se l’han carregat, i ara 
parlen aquí d’establir xarxes de seguretat per garantir 
una jubilació adequada.

Ens parlen de reforma fiscal, quan en van aprovar una 
el mes d’agost que el que fa és anar en contra de les 
persones més vulnerables del nostre país, i ens la po-

sen aquí. I després parla del sistema de salut. Si us 
plau. Nosaltres hem fet tres esmenes que justament es-
tan parlant d’aquests apartats. Si el Partit Popular té 
ganes d’esmenar-se, està bé que ho digui aquí, però 
potser que agafi el BOE i comenci a fer el que no ha 
fet fins ara, que és donar drets a les persones més vul-
nerables.

Gràcies.

La presidenta

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

José María Espejo-Saavedra Conesa

(L’orador aboca un got d’aigua. Un uixer eixuga el 
faristol. Veus de fons.) Bueno, después de este pequeño 
incidente… Gracias, señora presidenta. Señoras y se-
ñores diputados, honorable consellera, estoy de acuer-
do con la señora Granados y con la señora Xandri en 
que, desde luego, hoy es un momento oportuno para 
hablar de este tema de las personas mayores. El au-
mento de la esperanza de vida es sin duda uno de los 
mejores y mayores avances que ha tenido la sociedad 
en los últimos años, pero es evidente que este avance 
plantea grandes retos a las sociedades que no son so-
lo económicos ni demográficos, sino también, y sobre 
todo, fundamentalmente, sociales.

Estos retos, tenemos que hacer frente a ellos propor-
cionando a las personas mayores los instrumentos y 
las herramientas que les puedan hacer más fácil esta 
etapa de la vida y también potenciar las enormes ca-
pacidades que entendemos que tienen y la experiencia 
añadida que estas personas pueden además aportar a 
la sociedad. En definitiva, nosotros creemos que tene-
mos que estar a su lado para ayudarles y también para 
pedirles que nos ayuden.

Cataluña es, además, lógicamente, una de las comu-
nidades autónomas con mayor número de personas 
mayores de sesenta y cinco años, y creo que ninguno 
de los grupos de esta cámara estaremos en desacuer-
do con la idea de que estas personas merecen que la 
Administración les preste una especial atención, en el 
sentido en el que me refería hace un momento. 

Y es en este contexto en el que nos encontramos con 
esta moción del Partido Popular; una moción, a nues-
tro juicio, bastante inconcreta y vacía de contenido, 
salvo una retahíla de buenas intenciones, como para 
que no pueda ser más que votada afirmativamente en 
su gran mayoría de puntos, a algunos de los cuales, 
no obstante, nosotros también hemos presentado mo-
ciones. 

Pero lo que sucede es que el Partido Popular tiene 
siempre un grave problema, gravísimo, diría yo, cuan-
do pretende convertirse en adalid de los derechos so-
ciales, casi de cualquier colectivo, pero en especial de 
este que tratamos hoy, que son las personas mayores.

Miren, piden ustedes crear, como ha dicho también, se 
ha referido, la señora Granados, en uno de sus puntos, 
redes de seguridad para complementar las pensiones 
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bajas. Pero es que su secretaria general, que es pre-
sidenta de otra comunidad autónoma, en Castilla - la 
Mancha elimina un complemento de 750 euros anua-
les para las pensiones bajas y lo deja en 120 euros 
anuales. Aquí hay una contradicción. No hay quien se 
los crea.

Piden ustedes que se tenga en cuenta a esas personas 
mayores con bajos ingresos en las políticas sociales 
que desarrolle el Gobierno, y aprueban recortes, uste-
des, allá donde gobiernan, para las personas próximas 
a la edad de jubilación que se quedan en paro. Es de-
cir, para las personas mayores que se quedan en paro, 
aprueban ustedes recortes. No hay quien les crea –no 
hay quien les crea.

Piden asimismo la mejora de la atención en el sistema 
de salud para los mayores y la mejora para coberturas 
para dependientes. Y ¿qué hacen ustedes? Aprueban 
recortes para los cuidadores familiares y mantienen el 
copago farmacéutico. Es decir que los jubilados que 
necesitan medicinas y que ya han contribuido con sus 
impuestos al pago del sistema sanitario, ahora tienen 
que volver a pagar por las medicinas. No hay quien 
les crea.

En fin, como digo, esta moción no es más que un re-
sumen de vagas declaraciones, de buenas intenciones, 
sin un contenido concreto y para que se tenga que vo-
tar afirmativamente.

Yo, ante esta moción, lo que les digo es lo siguiente. 
Si tan claro lo tienen, si tan claro lo tienen que esto 
es lo que se debe hacer, que esto es lo que deben ha-
cer las administraciones, y lo comparto, en esencia, el 
fondo de la cuestión, porque, ya digo, es vago, yo les 
voy a proponer una cosa, para el bien de todos los ciu-
dadanos catalanes, pero no solo de los ciudadanos ca-
talanes sino también de la totalidad de los ciudadanos 
españoles a los que ustedes gobiernan, porque ustedes 
solo ven la paja en el ojo del Govern, que yo tam-
bién, lo comparto absolutamente, pero no dicen nada 
y miran para el otro lado con el Gobierno del Parti-
do Popular.

Pues yo les propongo lo siguiente. Pidan que se retire 
el copago farmacéutico; como mínimo, a los jubilados 
–como mínimo, a los jubilados–, que son los que uste-
des pretenden proteger con esta moción. 

Recuperen las ayudas complementarias para las pen-
siones bajas, que son…, esto es lo que piden ustedes 
en esta moción. Recupérenlas ustedes. Recupéren-
las. Si es que ustedes en hecho lo mismo. Yo estoy de 
acuerdo. Y votaré a favor. Pero hagan ustedes lo mis-
mo –hagan ustedes lo mismo.

No permitan que los jubilados con la pensión mínima 
sigan año tras año perdiendo poder adquisitivo apli-
cando una revalorización inferior a la inflación, porque 
¿sabe cuánto ha revalorizado o revalorizará su Gobier-
no la pensión mínima de seiscientos euros? 1,5 euros 
al mes, veinte euros al año. Veinte euros al año es lo 
que tendrán los jubilados con la pensión mínima el año 
que viene.

Flexibilicen los requisitos que endurecieron grave-
mente para que los mayores de cincuenta y cinco años 

en paro de larga duración puedan acceder a un subsi-
dio de 420 euros –420 euros.

Y, en fin, antes de dar lecciones de políticas sociales 
a los demás, revisen lo que hacen ustedes no solo con 
los catalanes sino con la totalidad de los españoles.

Gracias.

La presidenta

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

Anna Figueras i Ibàñez

Gràcies, senyora presidenta. Consellera, diputats, 
diputades, abans de re, començar amb un reconeixe-
ment explícit a les persones grans del país. Ahir, com 
deien, vam celebrar, doncs, el Dia Internacional de la 
Gent Gran. I un reconeixement, doncs, per la seva và-
lua, per la seva expertesa, per la seva aportació i, so-
bretot, pel llegat, el qual hauríem de saber preservar 
entre tots.

Si em permeten, jo voldria començar la intervenció, 
doncs, fent referència a la interpel·lació, a la interven-
ció que la senyora Xandri feia el dia de la interpel-
lació, perquè crec que és pertinent, una miqueta per 
localitzar segurament on rau el problema de la 
qüestió. 

La senyora Xandri, en la seva intervenció, feia un re-
pàs, una avaluació de l’acció de govern en matèria de 
política social en els setze darrers mesos, on, a parer 
d’ella, evidentment, del Grup, ho suposo, Parlamentari 
del PP, el Departament de Benestar Social no priorit-
za absolutament res, pateix una manca estratosfèrica 
de sensibilitat social –això és el que ens deia–; el De-
partament de Benestar Social i Família desmantella 
estructures socials, deia ella –ara resulta que no som 
només els nacionalistes o els separatistes, que vostès 
diuen, que parlem d’estructures, vostès també ho fan.

El Departament de Benestar Social no paga absolu-
tament res, segons deia vostè; genera vulnerabilitat. 
 Deia, també, la senyora Xandri, que no vetlla per l’era-
dicació dels maltractaments en persones grans, que 
quasi bé els provoca; que el Departament de Benestar 
Social té una manifesta incapacitat per gestionar els 
recursos dels catalans.

I, clar, davant d’aquesta catàstrofe, d’aquesta paràlisi 
que, a la senyora Xandri, doncs, li semblava que pa-
teix el Departament de Benestar, venia a dir, doncs, 
que la consellera deu estar mà sobre mà, amb els tre-
balladors públics, als quals des d’aquí volem fer un re-
coneixement, i, això sí, veient i albirant com el Govern 
de l’Estat salva les polítiques socials i atén a les mil 
meravelles els catalans i les catalanes de més de sei-
xanta-cinc anys. Això és el que ens venia a dir vostè 
–sí, senyora Xandri– el dia que va fer la interpel·lació.

I si parlem de sensibilitats socials, senyora Xandri, i 
de prioritats de l’Estat espanyol en matèria de políti-
ques socials..., perquè suposo que estarà amb mi que 
les prioritats i la sensibilitat social es demostren amb 
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els fets; eh que sí, senyora Xandri? Doncs, miri, anem 
als fets. Govern de l’Estat: retallada del 91 per cent de 
recursos estatals per a atenció a les persones. Caram! 
Govern de l’Estat: vulneració constant i repetida de la 
Llei de dependència quant a no costejar el 50 per cent 
de la dependència a què la llei l’obliga; només en cos-
teja gairebé un 20 per cent. Generalitat de Catalunya, 
mirin: costeja el 80 per cent del cost de la dependència 
i així atén el 53 per cent de persones amb dependèn-
cia que quedarien penjades si el Govern de la Genera-
litat tingués la mateixa sensibilitat social que el Go-
vern, el seu, el del PP, el de l’Estat espanyol que vostè 
deia. Això són els fets, senyora Xandri, i aquí estem.

Parlem de recursos, de recursos econòmics, de com es 
gestionen... Perquè vostè ja sap que nosaltres, escol-
ti’m, som partidaris de gestionar des de Catalunya tots 
els recursos dels catalans, que generen els catalans i 
les catalanes. Creiem que realment milloraria la seva 
qualitat de vida. Però si volen, miri, mirem com ges-
tionar el seu Govern, el del PP, el de l’Estat, el d’Es-
panya, que deia vostè. Quant a polítiques socials, reta-
llada, ja els ho he dit, d’un 91 per cent de fons estatals 
per a atenció a les persones; per exemple, un altre cas: 
deixa a zero, per exemple, el nivel acordado de la de-
pendència, que passa de 48 milions a 0. Caram!, quina 
gran sensibilitat social, senyora Xandri!

I a què dedica aquests recursos que no dedica a la de-
pendència, a la gent gran, de què vostè tanta gala feia? 
Doncs, miri, i per mostrar-li’n tres exemples, eh?, que 
els he agafat aleatòriament: per exemple, 2.112.000 
euros en residències per a militars a primera línia de 
la costa; 266.000 euros en manteniment dels jardins 
de la base militar de Ciudad Patricia, que deuen es-
tar molt bonics, per cert, aquests jardins; 883 milions 
d’euros en tancs, avions, míssils... Quin «despilfarro», 
de veritat, de sensibilitat social que té el Govern de 
l’Estat espanyol.

Miri, podrien destinar tots aquests recursos que tant 
ens diuen a nosaltres que podríem destinar-ne d’altres, 
doncs, a això, per exemple a la dependència, i, en lloc 
de retallar any rere any, invertir-hi menys, miri. I sap 
què passa? Que davant d’aquest traspuament de sensi-
bilitat social que té el PP del Govern de l’Estat, doncs, 
la Generalitat, prioritzant, ha passat d’invertir 544 mi-
lions d’euros en dependència, per exemple, el 2009 a 
prop dels 940 milions actuals... –senyora Xandri, des-
prés no m’ho podrà rebatre, perquè no m’està escol-
tant–, als 940 milions actuals que hi està invertint.

I, quant a la moció –se m’acaba el temps–, dir-li que 
aquesta moció no aporta grans coses i que nosaltres li 
hem fet, en tot cas, unes esmenes, diguem-ne, per po-
der fer realitat allò que vostès proposen.

I només, escoltin-me, per acabar, i si em permeten, un 
consell, menció especial a les PEVS: paguin el que de-
uen, recuperin-ne els nivells, i podrem fer-ho tot, pa-
gar puntualment i reactivar les PEVS.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustríssim senyor Pe-
re Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, sense que serveixi de precedent, voldria co-
mençar amb la part final de la moció que ha presentat 
el Partit Popular, perquè em sembla que és l’origen de 
tot plegat i em sembla que val la pena que la puguem 
llegir, perquè, com que em serà impossible..., de fet, 
en podria demanar una lectura, però em sembla que és 
important que la comencem a llegir.

Diu el següent –punt número 14 de la Moció del Partit 
Popular sobre polítiques de suport a la gent gran; aga-
fem-nos tots plegats–, diu: «Aprovar una reforma fis-
cal que garanteixi una fiscalitat més justa i redistribu-
tiva» –diu–, «una part important d’aquests impostos 
anirà dirigida a finançar polítiques de suport a la gent 
gran.» Qui ho diu. això? No ho diu  Iniciativa - Esquer-
ra Unida i Alternativa, no ho diu Esquerra Republi-
cana: això ho diu el Partit Popular; el Partit Popular, 
que és el campió d’apujar tots els impostos haguts i 
per haver a l’Estat espanyol (remor de veus): IRPF, 
IVA, IBI, repagament, tabac..., fins a trenta pujades els 
dos anys que el Partit Popular... (Persisteix la remor 
de veus.)

La presidenta

Deixen parlar a qui està intervenint, si us plau?

Pere Bosch Cuenca

Senyor Santi Rodríguez, si vol fem un debat aquí, cap 
mena de problema; però en aquests moments jo tinc la 
paraula, i si em permet, doncs, poder parlar... És una 
mica complicat fer-ho amb algú que té el dial de la 
ràdio tan apujat com vostè. (Veus de fons.)

La presidenta

No, no, tempo no, perquè vostès estan parlant i, per 
tant, ell està demanant que el deixin parlar, d’acord?

Pere Bosch Cuenca

Tinc molta paciència, perquè jo també em puc estar 
el temps que sigui necessari esperant. Si convé, farem 
com un partit de bàsquet, fins que alguns aprenguin 
una miqueta d’educació, que és la que hem tingut els 
altres estant aquí esperant-los. (Remor de veus.)

La presidenta

Continuï –continuï.

Pere Bosch Cuenca

Doncs, el que comentava: realment, que el Partit Po-
pular vingui aquí a donar-nos lliçons i a parlar de 
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polítiques redistributives seria com si algú del Partit 
Popular vingués aquí a demanar-nos que vingués a 
comparèixer una persona del Parlament quan resulta 
que la portaveu del seu grup parlamentari no ha vin-
gut a comparèixer. Això ja sabem que és una cosa in-
versemblant i que el Partit Popular no ho fa. (Rialles.) 
Però realment sí, realment això és el que ens trobem. 
Resulta que el Partit Popular amb aquesta moció no 
només demostra això, sinó que de cop i volta ens co-
mença a treure preocupació per polítiques socials, 
preocupació sobrevinguda.

Analitzem què va fer el Partit Popular quan va te-
nir opció de pactar pressupostos amb Convergència. 
Acord de governabilitat, any 2011, signat per la senyo-
ra Sánchez-Camacho: hi apareix en alguna ocasió la 
paraula «gent gran»? No, ni la gent gran del carrer, 
ni la gent gran que està a casa seva. Segon acord de 
governabilitat, 2012: apareix en algun lloc la paraula 
«gent gran»? No. Què passava el 2011-2012? La gent 
gran del país no existia? El Partit Popular no se’n re-
cordava, de la gent gran? El Partit Popular no sabia 
que hi havia gent gran que estava al carrer, però també 
gent gran que estava a casa seva, o gent gran que es-
tava a casa seva i gent gran que estava al carrer? –i, si 
no, van a l’Onze de Setembre i ho comproven.

Resulta que, sobrevingudament, el Partit Popular ha 
descobert que hi ha gent gran en aquest país i que la 
gent gran d’aquest país té necessitats.

Doncs, miri, jo els proposo tres mesures per ajudar la 
gent gran, tres mesures que estan condensades en les 
esmenes que li ha presentat el nostre grup parlamentari, 
que són molt fàcils de fer, i, com que no tindré opor-
tunitat que les llegeixi la presidenta, perquè són esmenes 
que vostès ja han anunciat que no acceptaran, doncs, 
em permeto llegir-les o com a mínim comentar-les.

Mesura número 1: demanar al Govern de l’Estat que 
no recorri davant el Tribunal Constitucional contra el 
Decret de pobresa energètica del Govern. Superfàcil. 
Volen ajudar la gent gran? Doncs, no recorrin contra 
aquest decret. Perquè vostès el Tribunal Constitucio-
nal no només l’utilitzen per coartar la llibertat de la 
gent a l’hora de votar, també l’utilitzen per coartar 
drets socials, perquè vostès són dues cares de la ma-
teixa moneda: coarten llibertats i coarten també drets 
socials de la gent.

Segona mesura. Vostès demanaven que el Govern tin-
gués una política fiscal redistributiva. Doncs, nosaltres 
demanem que aquell que té el 90 per cent dels ingres-
sos que depenen del Govern de la Generalitat –perquè 
això haurien de saber que és així–..., realment impulsi 
aquestes mesures i faci allò que demanem en el punt 
número 14: que es reverteixin les mesures fiscals apro-
vades els últims dos anys. Volen ajudar la gent gran? 
Retornin l’IVA tal com estava, rebaixin l’IRPF i, en 
definitiva, permetin a la gent gran que pugui arribar a 
final de mes.

I tercera mesura que també ens sembla igualment im-
portant: reclamar al Govern de l’Estat no només que 
pagui allò que deu al Govern de la Generalitat, sinó 
també que retorni al nivell de transferències finalistes 
que hi havia fa dos anys.

Vostès tenen la gosadia de venir aquí, demanar-nos 
que donem suport a polítiques socials, i quan un re-
passa el que vostès han deixat de transferir al Govern 
de la Generalitat a nivell finalista, doncs, veiem que 
resulta..., vostès han passat a zero el suport a famíli-
es en situacions especials; aquí també hi han perso-
nes grans. O també han passat a programes específics 
de dones, a programes de pla d’acció per a persones 
amb discapacitat... Tot això, que eren recursos finalis-
tes que anaven al Govern de la Generalitat, vostès ho 
han deixat a zero, per no parlar de l’autèntica vergonya 
que estan fent vostès amb el tema de la Llei de depen-
dència.

Realment, ho repeteixo, la preocupació per qui pre-
senta aquesta moció per la gent gran no només és que 
estigui a nivell de dubte, sinó que, francament, és 
una autèntica paròdia.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre 
senyor David Companyon.

David Companyon i Costa

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, clar, molts de 
vostès no deuen haver llegit la moció i potser no hau-
ran sentit la sorpresa que jo vaig sentir. És a dir, un 
anava llegint i té la impressió que algú ha rebut un en-
càrrec que li digui: «Mira, agafa una mica d’aquí, mi-
ra una mica del tercer sector, li poses alguna cosa aquí 
que parli de pensions, que parli una miqueta de la gent 
gran, posa-li una miqueta de reforma fiscal, fem una 
moció amanida, i a veure qui ens vota en contra del 
que diem aquí.» Perquè, clar, és una moció que en ge-
neral, diríem, no té res a veure amb el dia a dia d’allò 
que fa el Partit Popular cada dia de la seva vida, eh? 
Com a ells els agrada dir, «es una moción trampa»: a 
veure què fan els d’Iniciativa i Esquerra Unida, a veu-
re si s’atreveixen a votar contra això que estem dient 
aquí. Bé, ja els ho dic, només podem votar allò que no 
tindria cap sentit que votéssim perquè ja ho havíem 
votat a favor, és a dir, el compliment d’aquelles moci-
ons que el Parlament de Catalunya ja ha aprovat.

Dit això, he de dir que el diputat Pere Bosch ha co-
mençat per on jo volia començar, perquè, efectiva-
ment, no?, diu: «Aprovar una reforma fiscal que ga-
ranteixi una fiscalitat més justa i retributiva.» Dic, 
ostres, tu!, aquest és el trosset que han agafat del pro-
grama d’Iniciativa i Esquerra Unida, «més justa i re-
distributiva». Però, senyora Xandri, diputats del Par-
tit Popular i diputades, que és que no llegiu el diari? 
No sabeu que el vostre Govern a Madrid està aprovant 
una reforma fiscal que no és ni justa ni redistributiva? 
(Veus de fons.) Senyor Rodríguez, ja sé que les veri-
tats a vegades molesten. Ni justa ni redistributiva. És 
moltes altres coses, però ni justa ni redistributiva. Ja 
sé que les veritats a vegades molesten, però deixi’m 
acabar de parlar.
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Diu: «Bé, però igual amb això no n’hi ha prou. Posa-
n’hi una mica més, perquè no colarà.» I diuen: «Escol-
ta, una part important» –no sé com d’important és la 
part: el 10, el 12, el 23, el 40 per cent d’aquesta refor-
ma– «d’aquests impostos anirà dirigida a finançar po-
lítiques de suport a la gent gran.» Ostres, és fantàstic! 
Però, escolti, no cal que ens ho portin aquí al Parla-
ment de Catalunya; vostès, com a comercials del Partit 
Popular a Catalunya, podien dir a la seva marca de Ma-
drid que no retallin, simplement, que no retallin... Per 
exemple, l’any passat, 1.108 milions a la Llei de la de-
pendència. No cal que facin cap reforma fiscal justa ni 
redistributiva; amb el que ja tenim, que no és ni just 
ni redistributiu, si us plau, no retallin! 1.108 milions! 
(Veus de fons.) No, no, però sí... Senyor Rodríguez, en-
tenc que el molesti que li ho diguin, però és que no 
ho diu un diputat d’Iniciativa - Esquerra Unida: ho di-
uen els experts, que ho cataloguen d’«estocada final a 
la Llei de la dependència». Home, igual no em volen 
creure a mi, poden creure la consellera. Em sembla 
que cada vegada que s’ha hagut de referir a aquest te-
ma ha expressat com el Govern de Catalunya ha de 
sostenir la Llei de la dependència amb recursos pro-
pis, gràcies al fet que vostès han fet aquesta retalla-
da. (Aplaudiments.) No, les veritats com són, i a mi no 
m’importa dir-les.

I no només això: vostès, a més, van multiplicar amb 
aquesta reforma el 50 per cent del copagament. I si al-
gú en aquesta cambra..., no només nosaltres, però si 
algú en aquesta cambra ha criticat com el Govern de 
la Generalitat ha hagut de fer el copagament i aug-
mentar-lo, i com està augmentant el patiment de la 
gent, i com molts de vostès, diputats i diputades, reben 
cartes de gent que no pot seguir vivint, que ja no pot, 
no viure, sinó sobreviure, amb el copagament que s’ha 
hagut de fer a la Llei de la dependència..., vostès no 
tenen dignitat per venir a fer el que avui han fet aquí.

Miri, les pensions pujaran el 0,25 fins al 2017. Senyora 
Xandri –que vostè deu mirar també els diaris–, ho deu 
haver llegit, això, espero. Les pensions només pujaran 
el 0,25 fins a l’any 2017, i diu: «la qual cosa suposarà 
una pèrdua d’uns tres punts de poder adquisitiu dels 
pensionistes, segons l’evolució dels preus que preveu 
el Govern». I segueixen explicant com, en el memo-
ràndum que han enviat a la Unió Europea, es retalla-
ran 6.000 milions d’euros de les prestacions d’atur i 
6.000 milions, naturalment, de la retallada que tin-
dran les pensions.

Però, clar, diuen: «Per què parla de les prestacions 
d’atur, aquest diputat, ara, si estàvem parlant de la gent 
gran?» Home, jo crec que vostès deuen saber, deuen 
conèixer, perquè no deuen viure en una bombolla, que 
hi ha molta gent en aquest país que ho està passant 
molt malament, que, naturalment, hi ha molta gent 
per a qui la retallada de les prestacions d’atur fa que 
puguin només sobreviure gràcies a les pensions de la 
gent gran, les quals vostès no paren de retallar.

I el que ja és absolutament indigne en un país, hi insis-
teixo, en el qual amb dos anys han augmentat 2 mili-
ons les persones... (La presidenta retira l’ús del micrò-
fon a l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Senyor diputat, és que ja no... (Remor de veus i alguns 
aplaudiments.) En nom del Grup Mixt, té la paraula el 
diputat senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Jo sí que he escoltat el David quan parlava sense mi-
cròfons, la corba hooligan del gol sud del Parlament 
no, però per si no l’han escoltat estava denunciant la 
hipocresia.

Dit això, quousque tandem, Catilina, abutere patientia 
nostra, eh? Moció de suport a la gent gran del Partit 
Popular. Qui fa el malalt vol vendre l’hospital. Com 
es fa per dir una cosa i fer la contrària i com es és l’alt 
l’equilibrista del cinisme i la hipocresia? I per què pro-
posen aquí el contrari del que voten a Madrid?

La proposició té quatre perles absolutes. La primera és 
l’exigència d’atenció domiciliària. I si voleu repassem 
com ha sigut l’evolució del quart pilar, l’intent de cons-
truir el quart pilar de l’estat del benestar, quan vostès 
han aconseguit l’aportació mínima històrica l’any pas-
sat, que va caure efectivament a mínims històrics. Han 
aprovat la Llei 2/2012, el Decret 20/2012, i no entra-
rem al fet que el senyor Zapatero també va ser el pri-
mer que la va endarrerir i no aplicar, perquè ho saben 
perfectament. O que hi ha hagut més retallades i que 
són els mateixos que continuen degradant precisament 
aquesta política de dependència que no ha arribat.

Com es fa per laminar una llei i alhora exigir-ne el 
compliment? D’on neix aquesta hipocresia i aquesta 
caradura? La Polla Records ho deia –nosaltres som 
punkies de base–: «Hay que tener jeta de cemento», 
per tenir tanta caradura. Vostès, que els treuen les 
pensions a la gent gran del nostre país i de la resta dels 
nostres estimats companys de la resta de pobles de 
l’Estat espanyol. (Remor de veus.)

Només crideu per veure si ens feu callar i no ens fareu 
callar mai, eh? (Persisteix la remor de veus.)

Segona, segona perla...

La presidenta

Un moment..., un moment, senyor Fernàndez. Un mo-
ment... –un moment. (Persisteix la remor de veus.) Si 
us plau, callin! Diputats, callin! (Veus de fons.) No, no, 
senyor Rodríguez, deixin parlar..., deixin parlar l’in-
tervinent. Després té la paraula la senyora Xandri, ja 
defensarà el que hagi de defensar. (Veus de fons.) Ara, 
en aquest moment, no –ara, en aquest moment, no.

Continuï, senyor Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies. No penso retirar res, si va per aquí. Segona 
perla: establir un talonari de serveis, el xec servei, la 
llibertat d’opció... La pobresa no admet opcions mai. 
Sembla que no ho sàpiguen, i segurament no ho saben; 
però, en tot cas, és la lògica de la mercantilització, de 
la privatització, de l’externalització.
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I vostès..., jo crec que, per exemple, el senyor Rafa 
López coneix perfectament quina és la realitat resi-
dencial a casa nostra i com les places públiques són 
absolutament irrisòries i les llistes són eternes. I ai-
xò afavoreix el sector privat, introdueix un element de 
vergonyisme social perquè són ajuts retroactius i no-
més s’ho pot permetre qui pot pagar, i òbviament ge-
nera i fomenta les desigualtats punyents i el classis-
me fins i tot en la tercera edat, atemptant directament 
contra el principi d’universalitat i de responsabilitat 
pública, eh?, per garantir, òbviament, una vida digna 
a la nostra gent gran.

Nosaltres, òbviament, estem per l’extensió del parc 
públic, suficient i distribuït equilibradament en el ter-
ritori, i totes les seves polítiques han anat en sentit 
contrari. Més encara, a més, quan aquesta degradació 
de les polítiques de dependència implica directament 
també la feminització de l’exclusió i la pobresa tam-
bé en la gent gran, i també, òbviament, la precarietat 
de les persones encarregades de les cures, fonamental-
ment dones. 

Tercera perla és la retòrica buida, és a dir... –vaig de 
pressa–, la quarta perla és... –si no fos tràgic, seria 
còmic–, és això de la reforma fiscal justa i distributi-
va, que és un terrible oxímoron i una terrible sinestèsia, 
que el PP proposi una reforma justa i redistributiva. 
És com dir: «Bomba humanitària, racisme solidari o 
exèrcit pacifista.»

Vostès saben què estan fent a Madrid? Ho saben, què 
fan vostès, el partit en el qual militen? La rebaixa dels 
impostos als més rics en el país on ha crescut més la 
desigualtat? –no ho diu la CUP, ho diu l’OCDE–, amb 
la pressió fiscal més baixa d’Europa en aquest país? 
Vostès salven els de dalt, ofeguen els del mig i els de 
baix, òbviament, no poden pagar. I la ineficiència del 
sistema recaptatori és endèmica i el frau, colossal: ins-
pectors d’Hisenda de l’Estat espanyol, 240.000 mi-
lions de frau fiscal. I òbviament afavoreixen els rics, 
amb les seves Sicav i les empreses que paguen menys 
que els treballadors.

No és demagògia barata, no és pèssima, podria ser in-
fumable i dantesca, sinó que, a més, increïble en la 
doble accepció, perquè no és ni creïble.

Si vostès volen actuar en suport a la gent gran, per-
què verba volant i facta manent –les paraules se les 
emporta el vent– poden garantir la recuperació de 
poder adquisitiu per al conjunt dels pensionistes des 
del 2010; poden no recórrer, com s’ha dit, el decret 
de pobresa energètica; poden votar a favor de la ren-
da garantida ciutadana; poden blindar el sistema pú-
blic de pensions; poden resoldre urgentment la situa-
ció de precarietat vital de les vídues; poden recuperar 
el control públic dels preus dels medicaments libera-
litzats; poden eliminar les llistes d’espera en tots els 
àmbits sanitaris; poden eliminar els copagaments, 
poden dotar pressupostàriament la Llei de dependèn-
cia per garantir universalment els seus serveis, que és 
el que no fan, i poden reconèixer el dret a una mort 
digna en què es reconegui l’aplicació voluntària de 
l’eutanàsia.

Com que és una moció social ridícula i una presa de 
pèl a tota la societat, nosaltres simplement ni votarem. 
Vergonya, cavallers, vergonya, que deia una vella 
cançó.

Gràcies.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la il-
lustre senyora Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Després de tot el que he sentit 
aquí, doncs, bé, volia començar pel senyor Bosch. No-
més dir-li que si estem aquí, debatent sobre els pro-
blemes socials, és gràcies a les polítiques que vostès 
durant set anys van fer al capdavant d’aquest departa-
ment. I, per tant, li agrairia que no vingués aquí amb 
aquesta voluptuositat amb què ve a descarregar-se 
contra el Partit Popular quan vostès van ser respon-
sables durant set anys del que estava passant en políti-
ques socials en aquest país.

Quant a les esmenes que s’han presentat, evidentment 
no podem acceptar ni les del Partit Socialista ni les 
d’Esquerra Republicana perquè crec que s’han equi-
vocat de lloc on les han presentades. Vostès ja ho sa-
bem, especialment, senyor Bosch, que això d’envair 
competències els va, els posa, però els agrairia que tot 
el que vostès han plantejat aquí ho plantegessin els di-
putats que vostès tenen en el Congrés i potser hi po-
dran fer alguna cosa, però des d’aquí segur que no... 
(Remor de veus.)

Quan parlen vostès de pensions, que crec que n’han 
parlat tots...

La presidenta

Sí, un moment, senyora Xandri... Senyora Xandri, un 
moment, si us plau. (Pausa.) Continuï... –continuï.

Marisa Xandri Pujol

Quan parlen de pensions..., bé, jo voldria recordar-los 
un cop més que el Partit Popular fa uns mesos va evi-
tar un rescat a la grega, un rescat a la portuguesa en 
contra del que deien molts economistes, inclús del que 
deia el mateix conseller d’Economia d’aquest Govern, 
que hauria suposat una rebaixa de com a mínim un 20 
per cent de les pensions. O és que ja no se’n recorden, 
d’això? Doncs, bé, el Partit Popular, amb el president 
Mariano Rajoy, vam poder aturar aquest rescat.

I dir-li que les pensions estan garantides per llei grà-
cies al Partit Popular. I que no es podran congelar mai 
més com va fer el senyor Zapatero. (Remor de veus.) 
Que, per cert, senyor Espejo, dir-li que en aquell mo-
ment vostès estaven molt callats, quan el senyor Za-
patero va congelar les pensions vostès no van obrir la 
boca. (Remor de veus.)

EL Govern de l’Estat ha pres les mesures que creia 
oportunes, criticades per vostès, és evident. Però crec 
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que fan un flac favor als catalans, i concretament als 
catalans de més edat, posant l’accent a les polítiques 
on vostès no tenen competències i desentenent-se del 
pressupost que gestionen des d’aquí. Sabem que és 
una pràctica d’aquest Govern, tirar pilotes fora; és una 
pràctica molt habitual, i mai –mai– fer autocrítica dels 
més de 36.000 milions d’euros que gestiona aquest 
Govern.

I, finalment, li diria a la senyora Figueras: si us plau, 
parli amb la família Pujol –parli amb la família  Pujol– 
i demani que torni totes les comissions del 3, 4 o 5 per 
cent (alguns aplaudiments), i segurament es podran 
pagar moltes coses que afectaran la gent gran.

Moltes gràcies.

(Remor de veus. Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor 
Rodríguez, són trenta segons.

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions reiterades.

La presidenta

Trenta segons.

Santi Rodríguez i Serra

Primer del senyor Bosch, no? I, en aquest sentit, reco-
manar-li, al senyor Bosch, quelcom que fa molt bé, no? 
Escolti, quan pari l’orella escolti bé, perquè sovint sent 
la música però no escolta bé la lletra. (Remor de veus.)

Senyor Companyon, que també m’ha al·ludit, escol-
ti’m, si avui estem parlant de polítiques socials i de 
les necessitats de polítiques socials és perquè a Cata-
lunya, en un govern en el qual va participar el seu par-
tit juntament amb Esquerra Republicana i el Partit So-
cialista, ens han deixat a la ruïna, igual que a Espanya 
el Partit Socialista Obrer Espanyol. Que, per cert, va 
congelar les pensions amb el suport inestimable, tam-
bé, de Convergència i Unió.

I per acabar, senyora presidenta, creu el caradura que 
tothom la té dura. (Remor de veus.) La cara... –la cara! 
(Alguns aplaudiments. Remor de veus.)

La presidenta

Senyor Bosch... –senyor Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Sí, senyora presidenta. Per al·lusions dobles.

La presidenta

És igual, ni dobles ni triples, té trenta segons; trenta 
segons flexibles, com he donat...

Pere Bosch Cuenca

No demano temps doble però com que m’han al·ludit 
dues persones del Partit Popular volia referir-m’hi.

Jo, senyor Rodríguez, no sé si jo no sé escoltar, però el 
que sí que sé segur és que vostè quan parlen les perso-
nes des del faristol el que no sap és estar callat. Això 
sí que ho sé.

I la segona cosa. Mirin, si vostès volen fer alguna co-
sa... –i això va adreçat a la senyora Xandri–, si vostès 
volen fer alguna cosa per a la gent gran d’aquest país li 
demano que accepti l’esmena del nostre partit, que diu 
exactament que el Govern del Partit Popular retiri el 
recurs que presenta davant del decret de pobresa ener-
gètica. Facin això.

És casualitat que en una mateixa setmana vostès re-
corrin la Llei de consultes i el decret de convocatòria 
i el decret de pobresa energètica? No. Per què no és 
casualitat? Perquè vostès no només ataquen les lliber-
tats d’aquest país, sinó també els drets socials de la gent 
d’a quest país. (Remor de veus.) Aquesta és l’autèntica 
cara del Partit Popular.

(Alguns aplaudiments. Jordi Turull i Negre demana 
per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, presidenta. Per demanar votació separada, perquè 
a nosaltres no ens fa falta sortir en auxili de la dipu-
tada que ha intervingut, perquè la senyora Anna Fi-
gueras ho ha fet fantàsticament bé i no cal sortir en 
auxili de la diputada. (Remor de veus.)

I, per tant, nosaltres demanem votació... (Persisteix la 
remor de veus.) Senyor Santi Rodríguez...

La presidenta

Volen callar, si us plau?

Jordi Turull i Negre

...nosaltres ens sentim molt ben representats per la se-
nyora Anna Figueras. No ens fa falta aprofitar per de-
manar votació separada per incidir en uns arguments 
que no s’aguanten per enlloc.

Demanem votació separada dels punts 1 i 7.

Gràcies.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías...
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Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. Per demanar la votació separada 
del punt 4 i del punt 9.

La presidenta

I del punt 9? (Pausa. Eva Granados Galiano demana 
per parlar.) Senyora Granados?

Eva Granados Galiano

Presidenta, per demanar votació separada de l’1, el 5, 
el 7 i el 12. (Veus de fons.) 1, 5, 7 i 12, poden ser con-
junts, aquests.

(Dolors Camats i Luis demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Camats?

Dolors Camats i Luis

Que l’1 vagi separat –l’1.

La presidenta

Votarem separadament els punts 1, 4, 5, 7, 9 i 12.

Comencem amb el punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 127 vots a favor.

Votem el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 19 vots a favor, 99 en contra i 9 abs-
tencions.

Votem el punt 5.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 45 vots a favor, 82 en contra.

Votem ara el punt 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 114 vots a favor i 13 en contra.

Votem ara el punt 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 17 vots a favor, 101 en contra i 9 abs-
tencions.

Votem ara el punt... 9. (Veus de fons.) El 9, ja l’hem vo-
tat? (Pausa.) Doncs, el punt 12.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 46 vots a favor, 81 en contra.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor i 101 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’assignació pressupostària per a sanitat i les 
previsions per al 2015 (tram. 302-00198/10)

Passem al vint-i-unè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’assignació pressupostària per a sanitat i les previsi-
ons per al 2015. La formula el Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i té la paraula l’il·lustre 
senyor Jordi Roca.

(Remor de veus. Pausa.)

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades, 
presento una moció per parlar del pressupost sanitari 
perquè els catalans estem a la cua en despesa sanitària 
de les comunitats autònomes espanyoles. Per què es-
tem a la cua? Ara corren temps de rauxa a Catalunya, 
el seny, doncs, no sembla que tingui gaire protagonis-
me, però crec que seria convenient en determinats 
temes, en temes importants, aplicar una mica de seny, 
una mica de mètode científic, que no ens dóna la veri-
tat, però que ens hi apropa.

Quins són els fets? Per què tenim un infrafinançament 
de la sanitat catalana? Hi ha alguna llei aprovada al 
Congrés dels Diputats que digui que els catalans hem 
de pagar més o cobrar menys? Hi ha cap directiva eu-
ropea? No, cap ni una. Allò dels milers de milions que 
se’n van i no tornen no és per cap llei del Congrés dels 
Diputats. Si passa és..., aquest estiu hem esbrinat per 
què era. (Remor de veus.) És pel finançament autonò-
mic que van aprovar el 2009 Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Govern de Zapatero? Doncs, allò que 
diuen sempre des del Govern, «no tenim recursos», no 
sembla que sigui això, perquè Catalunya, la Generali-
tat de Catalunya, és la segona comunitat autònoma en 
despesa per capita d’Espanya. És perquè, com diuen 
alguns partits, no tenim prou impostos? No, perquè la 
Generalitat de Catalunya és la que cobra els impostos 
més alts de totes les comunitats autònomes d’Espanya; 
de fet, sempre que demanen un impost el primer que 
fan és apujar-lo, i si no, en creen de nous, els campi-
ons de crear impostos nous. És perquè no ens podem 
endeutar? No, perquè la Generalitat de Catalunya és la 
comunitat autònoma més endeutada d’Espanya.

I tot i així, tot i ser la segona comunitat autònoma en 
despesa per capita, la que més impostos ens cobra als 
catalans, la que està més endeutada, en canvi, ens dei-
xa a la cua en despesa sanitària, els funcionaris de la 
sanitat catalana són els únics d’Espanya que no cobren 
les catorze pagues, són l’únic govern autonòmic que 
ha arribat a retallar les jubilacions de personal que no 
està en actiu, amb qualsevol excusa... Això ens deixa, 
tot aquest seguit de fets –que, si m’equivoco, surti al-
gú en aquest faristol i em contradigui–, ens deixa que 
el Govern de la Generalitat de Catalunya és el pitjor 
govern autonòmic d’Espanya. És una opinió personal 
–aquesta sí que és una conclusió personal.

Per què? Per què patim aquest infrafinançament? Per-
què tenim un govern autonòmic que prioritza la des-
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pesa en construcció nacional, en estructures d’estat; 
en lloc de en sanitat, té una altra sèrie de despeses. 
És com quan deia el Govern: «Hem arribat al moll de 
l’os.» No era una qüestió de qualitat sanitària, educa-
tiva o de serveis socials, no. És perquè havia arribat 
el moment que havien de començar a retallar en cons-
trucció nacional. No ho van preferir fer, van preferir 
encetar un procés, que deu tenir les seves parts bones...

I a mi m’agradaria demanar-los, als que creuen que 
és més important la construcció nacional que la sani-
tat, que obrin una mica el puny. Espero que els grups 
que surtin no surtin a fer aquí el discurs acostumat, que 
facin un discurs assenyat, que no facin hispanofòbia, 
que no facin pedagogia de l’odi, perquè aquest no és 
un tema entre els catalans i la resta d’espanyols; aquest 
és un tema entre catalans, entre els catalans que vo-
leu prioritzar la construcció nacional i els catalans que 
volem prioritzar la sanitat. I aquests, modestament, us 
demanem que obriu una mica el puny, que no us gas-
teu tants diners en construcció nacional, que en teniu 
molts, i que us en gasteu una mica més en sanitat.

Per exemple, la Comunitat de Madrid, una comuni-
tat autònoma que té una població una mica inferior 
a Catalunya, té 16.000 milions d’euros menys que la 
Gene ralitat de Catalunya i, en canvi, pot gastar més 
diners per capita en sanitat. Jo no sé quant es gasta el 
Govern de la Generalitat en construcció nacional. Pot-
ser, d’aquest procés que han encetat, vostès..., que diu 
ara l’Assemblea nacionalista de Catalunya que amb 
aquests 16.000 milions d’euros convertiríem això..., 
regalaríem els unicornis, potser els 16.000 milions 
d’euros ja els tenim a Catalunya; només els hem de 
destinar, en lloc de a construcció nacional, a sanitat, a 
ensenyament i serveis socials.

Al final, aquest procés, aquesta crisi enorme en què 
ens han posat, que sembla que no vagi enlloc, perquè 
semblem un hàmster –tot es mou molt, però no ens 
movem enlloc–, potser ens servirà per a una cosa, i 
és que els catalans ens haurem de començar a pregun-
tar quant ens costa als catalans el nacionalisme cada 
any, quant ens costa als catalans, cada any, el nacio-
nalisme.

Diputats i diputades, moltes gràcies. Presidenta...

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la il·lustre 
senyora Carme Pérez.

Carme Pérez Martínez

Bona tarda, presidenta, conseller, diputats i dipu-
tades... En primer lloc, nosaltres hem de dir que vo-
tarem a favor de la moció que ha presentat el Grup 
Parlamentari del Partit Popular, sense entrar a debatre 
les contradiccions que té aquest grup parlamentari en 
el que fa aquí i el que fa a Madrid, i ho farem per la 
senzilla raó que qualsevol proposta que es faci per ga-
rantir el pressupost, per incrementar-lo i per així situ-

ar-nos en la situació en què Catalunya ha d’estar, com 
a mínim a la mitjana de les comunitats espanyoles, i 
també en la mitjana dels països europeus de l’entorn, 
tindrà el nostre suport, amb independència que el grup 
que la presenti entri o no en contradicció. I en això se-
rem coherents amb el que hem fet donant suport a les 
mocions que en el seu moment va presentar Iniciati-
va per Catalunya, també que va presentar el Partit So-
cialista de Catalunya. Nosaltres pensem que, si m’ho 
permeten i amb tots els respectes –no vull que es mal 
interpreti–, faci’s el miracle, faci’l el diable, i, per tant, 
donarem suport a qualsevol grup que presenti millores 
en aquest sentit. I esperem que algun dia es produeixi 
el miracle que el grup parlamentari que dóna suport al 
Govern de la Generalitat faci honor al seu ideari so-
cial, en comptes únicament de l’identitari, i per algu-
na vegada voti a favor de les propostes amb què qual-
sevol grup parlamentari d’aquesta cambra –que penso 
que ja som tots– pretengui millorar la situació de la 
sanitat de Catalunya, i també dels seus professionals.

Nosaltres hem presentat unes esmenes, que espero que 
siguin acceptades. Algunes són simplement de matís. 
Nosaltres entenem que el finançament de la sanitat 
de Catalunya és una situació crònica, que ha empit-
jorat notòriament a causa de la crisi econòmica. No 
sabem..., o jo tinc seriosos dubtes que sigui a causa de 
la crisi o que s’hagi aprofitat la crisi per establir can-
vis determinants en aquest model sanitari, i que, evi-
dentment, alguns grups parlamentaris prioritzen altres 
despeses en aquesta construcció d’una arcàdia inde-
pendent i en què tots serem feliços i no caldrà sanitat 
–potser per això les prioritzen–, davant del que real-
ment són les necessitats indispensables en qualsevol 
societat i fonamentals en qualsevol estat del benestar.

De totes maneres, nosaltres volem fer esment... –i així 
hem presentat una esmena que esperem que sigui ac-
ceptada–, en el sentit que entenem que aquest model 
sanitari, que se’ns diu sempre que és d’èxit..., però fa 
molt de mal dir que hi hagi èxit quan les llistes d’es-
pera s’incrementen, quan hi han protestes dels profes-
sionals, de les societats també d’usuaris i de pacients, 
i quan estem davant d’una davallada en tots els sen-
tits, tant pressupostària com d’atenció als ciutadans. 
Per tant, entenem –i així ho vam manifestar a les nos-
tres propostes que vam fer anteriorment– que ha d’ha-
ver-hi un debat ampli, un debat parlamentari sobre 
aquest model sanitari, ha d’haver-hi un replantejament 
d’aquest model sanitari, perquè, senyors, jo no entenc 
que es pugui reformar el Codi civil, que es pugui re-
formar inclús el model d’estat, però sembla que aquest 
model sanitari català ha de perdurar pels segles dels 
segles i no es pugui posar en qüestionament o, com a 
mínim, no es pugui revisar.

Entenem que s’han de replantejar les relacions que te-
nen la sanitat pública i la santita privada, entenem que 
s’ha de fer un replantejament seriós d’aquesta situa-
ció, perquè la manera en què es va iniciar, quan es va 
iniciar la XHUP i quan es van utilitzar aquests recur-
sos, era amb uns objectius, i caldria revisar si aquests 
objectius s’han complert, si realment estem en aques-
ta línia o si el que s’està fent, com vostès saben que 
jo sostinc i sosté el meu grup parlamentari, és donar 
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benefici a determinades empreses privades a través 
d’aquesta col·laboració en el Siscat, mentre s’estan de-
traient recursos de la sanitat pública.

I entenem que per això s’ha de replantejar aquest mo-
del relacional; també per evitar, com vostès coneixen 
i en tenim serioses mostres, les portes giratòries entre 
aquests sistemes, i també per evitar que els recursos 
públics, per les decisions dels governs, puguin anar a 
mans de determinades empreses privades. Perquè no 
són pas totes, són determinades empreses privades. 
Perquè sabem i vostès saben que la patronal de centres 
privats de Catalunya ha interposat una demanda per 
competència deslleial per l’activitat que en determinat 
centre –l’Hospital Clínic, concretament– es fa d’ac-
tivitat privada, i en alguns casos, com ells mateixos 
manifesten, fent una propaganda que podríem dir que, 
com a mínim, incita i incideix en la confusió.

Però nosaltres entenem..., i si aquestes esmenes, com 
esperem, s’accepten, donarem suport per complet a 
aquesta moció, perquè el plantejament que fan el grup 
parlamentari, el diputat Roca, sobre el xec sanitari 
–que nosaltres no és que el descartem–, entenem que 
ha de formar part d’aquest debat sobre el replanteja-
ment de les relacions entre la sanitat pública i la sa-
nitat privada, i serà una condició més que s’haurà de 
valorar dintre d’aquest ampli debat.

Jo, finalment, conseller, dir-li que aquest Pacte nacio-
nal per la salut, que vostè sé que proposa, el que no 
pot ser, conseller, vostè ha proposat o ha propiciat 
–ha propiciat, lamento no explicar-me correctament–, 
ha pro piciat que es pugui arribar a assolir. Bé, doncs 
ja m’ho contradirà si no és així, però entenem que un 
pacte nacional per la salut s’ha d’assolir, però el que 
no pot ser un contracte d’adhesió partint de la premis-
sa que el model és indiscutible, és invariable... (La pre-
sidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre 
senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, 
crec que ha quedat clar amb les esmenes que hem fet 
des del nostre grup parlamentari a aquesta moció que 
diferim diametralment en tots aquells aspectes ideolò-
gics del que proposa el Partit Popular. No és perquè sí 
que no s’ha acceptat cap de les nostres esmenes.

Sigui com sigui, sí que farem suport a alguns punts, 
a algunes propostes que es plantegen en aquesta mo-
ció, bàsicament perquè són propostes prèviament pre-
sentades per aquest grup parlamentari, per Iniciativa 
i Esquerra Unida, o per altres grups parlamentaris i 
que també han tingut el nostre suport. Moltes d’elles, 
propostes que, per cert, no han prosperat pel vot en 
contra de Convergència i Unió i d’Esquerra Republi-
cana. Parlo de propostes en defensa del nostre sistema 
sanitari públic, dels drets dels seus treballadors i tre-

balladores, en contra de les retallades o reclamant més 
transparència.

Ara, no ens en podem estar, senyor Roca, de denun-
ciar el cinisme brutal amb què el Partit Popular plan-
teja alguna d’aquestes propostes, i permetin-me po-
sar-los un parell d’exemples. Els farem suport, és 
clar, a reclamar que es recuperin els complements 
de la pensió de les jubilades de l’ICS. Però, és clar, 
quin cinisme que ho estigui plantejant el Partit Po-
pular, al qual fa uns minuts també els recordàvem 
com plantegen una pujada només d’un 0,25 per cent 
en les pensions de  tota la resta de jubilats i jubilades, 
també catalans i de la resta de l’Estat, fins al 2017. Si 
ens preocupem per la gent gran i pels jubilats i jubi-
lades, preocupem-nos per tots, senyor Roca. O quin 
cinisme, reclamar que hi hagi més recursos per a la 
sanitat, però no plantejar d’on han de sortir aquests 
diners, ni tan sols plantejar via ingressos per part 
de l’Estat, ni via ingressos per part de més impostos 
progressius, com els plantejàvem nosaltres.

Per cert, quina esquizofrènia quan fa un moment, en 
una moció, vostès estaven plantejant com a proposta, 
com a acord, en la moció anterior, que hi hagi una re-
forma fiscal justa i redistributiva i ara no són capaços 
d’aprovar la nostra esmena en què els plantegem que 
també ens calen més impostos progressius i redistri-
butius per poder finançar correctament la nostra sani-
tat catalana, que eternament ha estat infrafinançada.

Lamentem també que no s’estan plantejant tots els 
problemes que per a nosaltres són importants des de 
la diagnosi de què és el que passa al sistema sanitari 
català. Només un apart: és cert, senyor Roca, que falta 
inversió, que estem infradotats pressupostàriament; és 
cert que les retallades estan afectant la qualitat assis-
tencial i el treball o les condicions dels nostres treba-
lladors i treballadores, però no és menys cert que tam-
bé és una causa d’aquesta infradotació pressupostària 
la deslleialtat de l’Estat amb el Govern català, quant 
a finançament; ni és menys cert que part de la causa 
també és que dels diners que destinem a sanitat, que 
són pocs a Catalunya i insuficients, cada vegada més 
s’estan repartint, a més, d’una forma esbiaixada a afa-
vorir aquells que fan negoci amb la sanitat i afeblint, 
en canvi, el nostre sistema sanitari públic.

Mirin, no els farem suport en els punts en què vos-
tès defensen el model classista del xec sanitari o la re-
ducció d’entitats o de programes de l’administració sa-
nitària. Ja sabem de què parla el Partit Popular quan 
parla de reducció, d’aprimar o de racionalitzar, ho es-
tem vivint als ajuntaments, ho estem vivint des del 
Govern de la Generalitat, ho estem vivint en els ser-
veis públics en general. I, evidentment, no els farem 
suport en l’intent constant que tenen de culpar de les 
retallades el cost de la democràcia, de culpar de les re-
tallades el cost de consultar la nostra ciutadania sobre 
la seva pròpia sobirania. És clar que hi ha relació entre 
els problemes socials i econòmics que patim a Catalu-
nya i el procés nacional, però no en el sentit que diuen 
vostès, sinó en el fet que, precisament, per defensar els 
drets i els serveis de i per a la gent, som molts i moltes 
els que pensem que el que cal és fer un pas endavant, 
som molts i moltes els que pensem que la consulta no 
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és la causa dels problemes o de les retallades en salut, 
com vostès defensen, sinó que molt probablement és 
la solució. Perquè, a la ciutadania, consultar-los quin 
 país volen també vol dir consultar-los quina sanitat 
volen, quin sistema sanitari.

Per tant, el cost de la democràcia, senyor Roca, no és 
la causa de les retallades en sanitat, i en això, clara-
ment, no els farem suport.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la la il·lustre senyora Núria Segú.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Roca, a l’ hora de 
presentar vostè la moció, l’ha presentat bàsicament 
com un exercici que hi ha unes comunitats autòno-
mes governades pel PP que amb menys recursos des-
tinen més diners per capita a l’àmbit sanitari i als seus 
ciutadans. Rotundament fals, li llegiré les xifres co-
mençant per avall, eh? La darrera comunitat autòno-
ma que destina menys diners per capita, Balears, 1.048 
euros; la següent, Múrcia, Partit Popular també, 1.079; 
la següent, Madrid, 1.087. Després ja ve Catalunya. És 
cert que Catalunya ha baixat molt en el rànquing de co-
munitats autònomes i el seu finançament per capita en 
l’àmbit sanitari, però avui Madrid està per sota de Ca-
talunya; per tant, siguem rigorosos amb les xifres. Jo 
crec que aquesta moció «adoleix» molt d’això, de falta 
de rigorositat, alhora que també la seva intervenció.

Dit això, en primer lloc, anunciar que nosaltres vota-
rem aquells punts que tracten de temes sobre els quals 
el nostre grup s’ha posicionat diverses vegades en 
aquest Parlament i fins i tot ha presentat de manera re-
iterada i que vostès, alguns d’ells, han assumit com a 
seus en aquesta moció, com, per exemple, el més clar 
potser de tots ells és la necessitat d’un escenari de fi-
nançament plurianual que prevegi un progressiu in-
crement de la despesa per capita en salut, o aquest pla 
de pagaments a farmàcies i a la resta de proveïdors. 
Són dues propostes que nosaltres vam presentar tam-
bé a la nostra proposta de resolució al darrer debat de 
política general. Altres temes dels quals també hem 
presentat propostes, com la transparència, la necessi-
tat d’impulsar un acord retributiu del sector, el retorn 
de la paga extra i els complements a les infermeres ju-
bilades de l’ICS, i també la compareixença del conse-
ller per informar del brot de legionel·losi, hi votarem 
a favor, i més perquè en algun d’aquests aspectes han 
acceptat alguna de les nostres esmenes.

Ara bé, dit això, dir-li que la resta de la moció, a la 
qual no podem donar suport, és un despropòsit, i ho 
dic amb totes les seves lletres, despropòsit. Vostès, se-
nyors del Partit Popular, són els responsables del canvi 
més profund al sistema sanitari d’Espanya; vostès han 
fet que retrocedim a l’època franquista en salut; vostès 
han generat l’exclusió sanitària, la manca de persones 
que els neguen el dret a l’assistència sanitària. Això 
passava abans de la democràcia en aquest país, vos-
tès ho han tornat a posar avui damunt la taula. De fet, 

aquesta setmana, seixanta organitzacions sanitàries 
espanyoles encapçalades pel Consejo General de col-
legis oficials de metges d’Espanya els reclamaven que 
rectifiquessin. Han signat un manifest on els demanen 
que deixin, que deroguin aquella reforma que ha dei-
xat avui gairebé un milió de persones sense drets sa-
nitaris, sense dret a la cobertura sanitària. No ho diem 
nosaltres; ho deien, com li dic, seixanta organitzaci-
ons sanitàries, moltes d’elles de total solvència.

I en aquesta moció, què fan vostès? Acaben de re-
blar el clau. Els he explicat el que han fet fins ara i en 
aquesta moció vostès plantegen un altre objectiu, una 
altra fita: el xec sanitari. Vostès s’han carregat la uni-
versalitat; ara es volen carregar el sistema públic de 
salut. El xec, que tal com el plantegen vostès és que 
qualsevol persona té dret a escollir el centre sanitari 
que vulgui públic o privado, el que vulgui. Per tant, 
ja ens carreguem el sistema públic, ens carreguem 
la universalitat, ens carreguem la sanitat pública. No 
comptin amb nosaltres per a això, ni per a mocions 
i transaccions que també continuen parlant del xec. 
M’estranya per Ciutadans, però és cert que avui Ciuta-
dans s’ha alineat en aquest model que trenca el model 
actual de sanitat pública.

Per tant, nosaltres no podem donar cap suport a aques-
tes propostes, i per això demanem votació separada 
dels punts 1.c i d, del punt 2.d i del punt 3.h i 3.i, als 
quals, com deia, no podem donar cap tipus de suport, 
perquè signifiquen..., la senyora Ribas parlava de ci-
nisme, nosaltres creiem que..., compartim plenament 
aquest objectiu, però alhora també crec que hem de 
fer una reflexió sobre el que significa el Govern del 
Partit Popular en aquestes propostes.

Vostès saben que nosaltres defensem incorporar una 
possible reforma constitucional al dret a l’assistència 
sanitària pública i universal i crec que aquest és el ca-
mí per blindar-nos tots per a aquestes brillants idees, 
sobretot aquesta del xec sanitari, que avui tenim, avui, 
damunt la taula per primera vegada expressada per es-
crit pel Partit Popular que, com els deia, ha trencat la 
universalitat i ara vol acabar de veritat amb el sistema 
públic de salut.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la 
il·lustre senyora Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom, i em sap 
molt greu dir-ho, no tan bona tarda a aquells que es 
volen riure de la gent, senyor Roca, com són vostès, 
el Partit Popular. Realment, llegir aquesta moció és 
no saber per on posar-s’hi, i jo començaré pel punt 
1.d, que diu: «La priorització del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya de la iniciativa política conegu-
da com a construcció nacional és l’origen de l’infra-
finançament de la sanitat pública catalana.» Sí, i ho 
mantenen. D’acord. Senyors del PP, esteu fent mofa a 
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tots els professionals i a tots els experts que fa ja molts 
anys que denuncien l’infrafinançament de la sanitat, 
no només la catalana, sinó de la resta de comunitats 
autò nomes? Esteu fent mofa d’aquesta gent? O és que 
estem en aquest procés des de fa trenta-cinc anys i Es-
querra Republicana de Catalunya no se n’havia ni as-
sabentat? És això?

Segona qüestió, les dades. Els ho ha comentat la dipu-
tada Núria Segú, aquestes dades que vostès donen són 
mentida. Tinc dades del Ministeri d’Hisenda de dife-
rents comunitats autònomes del pressupost que tenen, 
del que es gasta en salut i del que representa per ca-
pita, que li’n donaré una còpia. No poden venir escri-
vint mocions amb dades falses i explicant mentides a 
la gent. 

Ja que vostès ho deriven tot al procés i a la consulta, 
doncs mira, aprofitem que tenim ara micro i els do-
nem la raó en alguna cosa. El seu punt 2.d diu: «La 
necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin més 
lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat vo-
len.» Doncs perfecte, bravo, totalment d’acord! Sap 
que per decidir quina sanitat volem hem de poder te-
nir totes les eines, també les pressupostàries, els re-
cursos per poder acabar amb aquest infrafinançament 
de la sanitat, que no és d’ara –no és d’ara–, ja ho he ex-
plicat. I ara bé, quan continues llegint aquest punt diu 
que hem d’introduir un xec sanitari universal amb què 
qualsevol família pugui decidir el seu catàleg de ser-
veis sanitaris. Això és una bestiesa, senyor Roca, això 
és una bestiesa que no sé d’on han tret, però que aquí 
l’han deixat escrita, com ha dit abans una companya.

I han deixat escrita la seva visió del sistema sanita-
ri públic. En primer lloc, no vull ni pensar quin con-
cepte teniu vosaltres de família, perquè diria que no 
s’adiu amb el nostre; i en segon lloc, estic intrigada 
per saber què hi poseu dins «universal», xec sanita-
ri universal; 900.000 persones de tot l’Estat espanyol 
han perdut el dret a l’assistència sanitària per un reial 
decret que vosaltres vau aprovar al Congrés dels Di-
putats, 900.000 persones, de les quals més de 200.000 
les estem atenent a Catalunya, garantint el seu dret a 
la salut, a costa dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. Ho han entès, això? Seran capaços d’expli-
car-ho a tota aquesta gent? És que el seu cinisme és 
flagrant, senyors del PP! Que ens digueu que el Go-
vern ha d’incrementar el pressupost per a l’any 2015 
per a salut i dir de quines partides ho traurem. Di-
gueu-ho vosaltres –digueu-ho vosaltres. TV3, ja ho 
sabem; això ja no cal que ho digueu, perquè ja n’es-
tem cansats. Digueu de quines altres, sigueu valents 
i escriviu una moció amb això. Teníeu una oportuni-
tat magnífica per ajudar-nos, a tot el Parlament de Ca-
talunya, a tenir uns pressupostos dignes per a salut, i 
en lloc d’això presenten els pressupostos generals de 
l’Estat, que encara collen més les finances de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Doncs els donem unes quantes idees, perquè vosaltres, 
veiem que poder no hi heu arribat, a pensar-ho. El nou 
medicament de l’hepatitis C. Nou medicament, recur-
sos sobre la taula. Nova prestació a la cartera pública 
del càncer de còlon i recte, del cribatge, recursos sobre 
la taula. Això és millorar els pressupostos en salut per 

a la gent. Doteu el Fons de cohesió, poseu en marxa el 
Fons de garantia sanitària. Ah, no!, res d’això no se us 
acudeix, a vosaltres. 

Sabem que han arribat a transaccions, i menys mal, 
perquè certament milloren el text, que no costava gai-
re, i que deixen de sortir a l’última proposta algunes 
de les barbaritats que havien escrit a la moció ini cial. 
Molt amablement, el senyor Jordi Roca me les ha fet 
arribar aquest migdia. Però, tot i així, per part del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya anunciem que votarem en contra de tota aques-
ta moció, perquè és un despropòsit sense sentit, una 
falta de respecte a aquest Parlament, i en conseqüèn-
cia als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I també 
als que els han votat a vostès, que també tenen pro-
blemes de salut, i nosaltres des d’aquí també els de-
fensem. M’han entès? I perquè constata que feu servir 
aquest Parlament al vostre plaer i per a les seves con-
signes polítiques i la seva propaganda, i n’estem una 
mica farts.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula la senyora Isabel 
Vallet. (Remor de veus.) Senyors diputats! –senyors 
diputats! (Persisteix la remor de veus.) Esperi un mo-
ment, senyora Vallet, que hi hagi silenci. (Pausa.) Ja 
pot començar.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs bé, bona tarda. Jo intentaré estar calmada. To-
ta la moció no ho podré garantir. En tot cas, bé, com 
ja han dit els altres grups, intentaré no fer llenya en 
aquest cas d’un arbre caigut i bastant patejat. 

Aquesta moció..., hi votarem majoritàriament en con-
tra. Votarem a favor només de tres punts: del que parla 
d’una dotació pressupostària necessària per a retornar 
els complements de pensió desatesos a jubilats i jubi-
lades, del que parla de garantir la presència de profes-
sionals sanitaris als centres dependents del Departa-
ment de Justícia i també votarem a favor..., tot i que 
ja s’ha anunciat la compareixença del conseller per 
a explicar el dispositiu davant del brot de legionel·losi. 
A la resta, doncs, òbviament, és a dir, per raons fla-
grants, hi votarem en contra.

Volem fer èmfasi en el que hem trobat el més greu de 
tota aquesta moció, que és el xec sanitari. Jo crec que 
ja també s’ha parlat. Volem intentar fer una mica de 
pedagogia sobre el que significa el xec sanitari. Cre-
iem que vostès no només no la fan, sinó que ho ve-
nen com un sistema de lliure elecció, i no és així. Pri-
mer, el xec sanitari, allà on s’ha imposat, ha suposat 
la competència entre hospitals públics i privats. Ha 
suposat la creació d’un sistema dual, d’uns hospitals 
bons, on van aquells que realment poden triar, que són 
bàsicament les classes altes i aquells que tenen un ca-
pital cultural suficient per a decidir quin centre sani-
tari s’adequa a les seves característiques, i els altres, 
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que no tenen recursos econòmics, i que normalment, 
vists els estudis tècnics que hi ha, que ja hi ha, per-
què aquest sistema s’ha aplicat a altres països i és que 
a més a més el sistema de xec també s’aplica en altres 
disciplines, com per exemple l’educativa, on el Regne 
Unit i Xile, per exemple, també ho apliquen..., i s’ha 
vist, precisament, el que deia, que les classes altes, els 
rics, poden triar entre els centres sanitaris. Els pobres 
simplement trien aquell que tenen per qüestions de 
proximitat territorial més a prop. Això fa un sistema 
dual sanitari: una sanitat per a pobres, una sanitat per 
a rics; un sistema competitiu, a més a més; uns cen-
tres sanitaris on tots els professionals volen anar a tre-
ballar..., que cobren amb dependència de quins clients 
atrauen o no; uns centres sanitaris que a més a més tri-
en quins clients volen en funció dels riscos que volen 
o no assumir, en funció de la facilitat o no de les in-
tervencions que volen assumir, i, en definitiva, un sis-
tema nefast que de nou promociona la sanitat privada, 
un sistema nefast que de nou genera un sistema sani-
tari privat parasitari, dependent dels recursos públics, 
subsidiat. En fi, tot allò de què vostès fan burla quan 
parlen de la intervenció de l’economia i així, quan de-
fensen el lliure mercat i vénen aquí a dir-nos que el 
que s’ha de fer realment és promocionar la sanitat pri-
vada amb diners públics i sota la fal·làcia de la lliure 
elecció. Bé, nosaltres votarem en contra d’aquest siste-
ma, perquè entenem que segrega, segrega per classes i 
segrega a més a més per capital cultural. 

I, bé, no puc deixar passar aquest argument simplis-
ta, fals, absurd, de contraposar la construcció nacio-
nal als problemes sanitaris. Volen saber quins són els 
problemes del model sanitari català i espanyol? Doncs 
els els direm: l’hospitalocentrisme; l’entrada de la sa-
nitat privada, l’ànim de lucre en la sanitat, els criteris 
gerencials per a gestionar la sanitat; la manca absoluta 
de polítiques de prevenció en la salut, una política de 
prevenció i d’atenció primària inexistent; una infrado-
tació crònica de recursos d’assistència primària; por-
tes giratòries; centres sanitaris de gestió privada ínte-
gres, com els que vostès han construït, entre altres, a 
l’Hospital de la Ribera o a Son Espases, que són cen-
tres per a l’entrada de capital privat sense cap tipus de 
control. I de tots aquests problemes, de l’entrada de la 
sanitat privada, de la promoció, etcètera, vostès en són 
responsables, en són còmplices, en són part interessa-
da. Ho són a més a més de cadascun d’aquests proble-
mes que he anat enumerant. 

Per tant, si vostès volen venir a donar lliçons sobre 
prioritzar la construcció nacional a la sanitat, ho po-
den fer. Ho poden fer perquè vostès, de fet, fan cons-
trucció nacional amb el seu sistema sanitari i priorit-
zant-lo. Saben què construeixen? Un sistema sanitari 
que exclou, un sistema sanitari que deixa fora la gent 
que no ha cotitzat i, per tant, que no ha passat pel mer-
cat laboral. I, en definitiva, allò que deien, una, gran-
de, libre..., i blanca, en el seu cas, perquè els immi-
grants queden fora del sistema sanitari públic. Per 
tant, menys lliçons sobre contraposar construcció na-
cional i sanitat. Els diners que estan destinats a la sa-
nitat i els diners que estan destinats, en aquest cas, a 
uns suposada construcció nacional són abismalment 
diferents, no poden ser comparats en cap cas. 

I, bé, simplement dir que cada intervenció, cadascuna 
de les intervencions que fan en qualsevol matèria, ens 
carrega de raons precisament per a aquesta separació 
que volem d’aquest estat, que a més a més de ser na-
cionalment opressor és socialment opressor, és a més 
a més discriminatori i és a més a més classista.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustríssim senyor Albert Batet.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorable con-
seller, diputats i diputades, bé, jo crec que ha quedat 
molt clar a les intervencions, que comparteixo en gran 
part, de la resta de grups parlamentaris. Ja li avanço 
que el nostre posicionament serà també en contra to-
talment de la moció. Perquè, és clar, és que aquesta 
moció, quan te la llegeixes, i llegeixes l’argumentari, 
i llegeixes la petició que fa el Partit Popular i que fa 
vostè, senyor Roca, doncs queda clar que són excuses 
de mal pagador –excuses de mal pagador. Perquè, és 
clar, això que les estructures d’estat, i que el procés, i 
la consulta, van en detriment del sistema de benestar 
social i de salut de Catalunya no cola –no cola– i són 
excuses de mal pagador. I tothom té clar, i molts cata-
lans i catalanes tenen clar, que si algú no compleix, si 
algú posa en risc i en perill el sistema de salut d’aquest 
país, és un govern de l’Estat espanyol que no compleix 
la legalitat, que no compleix els seus compromisos, 
que no compleix a l’hora de garantir un estat del ben-
estar.

I aquest Govern, que n’és conscient, que es va trobar 
una situació econòmica molt difícil, el que fa i el que 
està fent és intentar salvar l’estat del benestar, és in-
tentar salvar el sistema de salut, és intentar recuperar 
la qualitat assistencial. En contra hi tenim totes les de-
cisions que vostès prenen i que van en contra del sis-
tema de finançament de Catalunya, i de forma parti-
cular del sistema de finançament de Salut. Perquè, és 
clar, no és gratuït i no s’entén que vostè vingui aquí a 
demanar que hi hagi més pressupost per a Salut i el se-
nyor Montoro el que faci sigui abaixar el dèficit per a 
l’any 2015 en 0,3 punts, passant d’un 1 a 0,7. Són 600 
milions d’euros. Sap què podríem fer, amb 600 mili-
ons d’euros? Pagar moltes coses –pagar moltes coses. 
I, a més a més, un senyor Montoro que el que fa és 
deixar-nos uns diners que són nostres clavant-hi a més 
a més un interès desmesurat –un interès desmesurat. 
I l’origen del problema de l’infrafinançament de la sa-
nitat catalana està en les seves decisions. 

I els diré programes i polítiques que el Govern del 
Partit Popular i el senyor Montoro no compleixen amb 
els catalans i les catalanes. Per exemple, programes 
que actualitzen la cartera de serveis comuns, que sig-
nifiquen un sobrecost per al sistema català i que l’Es-
tat espanyol no compensa, amb 9 milions d’euros. 
Per exemple, recuperació de l’aportació de la indús-
tria farmacèutica, que significa una pèrdua d’11 mi-
lions d’euros a la sanitat catalana. Per exemple, una 
ordre que actualitza aquesta cartera de nous medi-
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caments, que va representar l’any 2013 25,6 milions 
i l’any 2014, 41 milions, i que vostès no compensen. 
Per exemple, la suspensió de la taxa d’euroreceptes..., 
que volen deixar d’ingressar 140 milions d’euros..., que 
vostès hi estan en contra; per exemple, la introducció 
de la vacuna del papil·loma humà, amb un sobrecost 
de 2,3 milions d’euros que paga la Generalitat, que 
vostès no paguen i no ens compensen. Per exemple, 
la facturació del cost d’assistències d’altres comunitats 
autònomes..., que vénen a Catalunya perquè devem te-
nir un sistema d’excel·lència i de referència, que l’Es-
tat espanyol no paga i que són 35 milions d’euros. Per 
exemple, l’incompliment del Reial decret 16/2012, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del siste-
ma nacional de salut, que fa que Catalunya..., hauria 
suposat un estalvi de més de 1.000 milions d’euros. 
I això és el que fa el Partit Popular. 

Jo el que li recomanaria és que..., miri, abans de fer la 
moció havia d’haver trucat al senyor Montoro: «Miri, 
senyor Montoro, sóc el diputat Roca, que he pensat..., 
que podría hacer una moción aquí en el Parlament 
de Catalunya, a ver qué le parece.» M’entén? I vos-
tè potser li podria haver demanat que aquests diners, 
que ens els paguin, i aleshores ja estaria tot solucionat. 
Compliríem, pagaríem les pagues extres, tots feliços, 
no hi haurien llistes d’espera, perquè a més a més són 
recursos que els catalans i les catalanes... 

Per tant, això són excuses de mal pagador que intenten 
fer veure que el problema és d’una consulta, quan el 
problema és que vostès no compleixen amb els cata-
lans i les catalanes. 

Per tant, en realitat no els preocupa l’estat del sistema 
sanitari català; en realitat no els preocupa la millora 
de la sanitat catalana; en realitat no els preocupa el 
benestar i la salut dels catalans i les catalanes. Perquè 
tenen majoria absoluta a Madrid i podrien prendre de-
cisions que anessin en aquesta línia d’una forma molt 
clara.

I, miri, aquest Govern, ja li dic ara que, malgrat els 
condicionants, i els impediments, i la legalitat, i la 
dependència..., perquè malgrat aquesta dependèn-
cia financera que tenim de l’Estat espanyol nosaltres 
lluitarem per salvar l’estat del benestar. I aquesta de-
pendència que ens asfixia i que posa en perill l’estat 
del benestar..., els catalans cada cop ho tenen més clar, 
i el que volen és la independència per crear un estat 
del benestar, que és el que ens podem pagar i el que 
ens mereixem.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Bé, aquí sentim sovint que algú 
es vol carregar la sanitat pública. Jo vull recordar que 
hem tingut una comissió d’investigació que no va dei-

xar gaire bé la gestió de la sanitat pública dels dar-
rers trenta anys. Abans de fer escarafalls i gestos, crec 
que hauríem de ser una mica modestos i retre comptes 
amb els catalans els que han governat Catalunya els 
darrers trenta-cinc anys. Els partits del fons de l’hemi-
cicle, que no hem governat mai, doncs, no ho haurem 
de fer.

Senyor Batet, si ens hagués presentat una esmena per 
demanar al ministeri que ens pagui els diners que ens 
deuen per l’atenció entre comunitats, la hi hauríem ac-
ceptat i la hi hauríem votat, perquè el ministeri ha de 
pagar allò que ha de pagar. Però que algú de Conver-
gència i Unió acusi un altre de mal pagador! Home! 
–home! Segurament no sigui tot culpa seva, que s’han 
trobat la situació. Però, home, deuen vostès diners a 
tothom –a tothom. No parlin de mals pagadors.

Clar, parlar de cinisme... A mi no m’agrada acusar di-
putats de cinisme. Aquí suposo que tothom fa la seva 
feina; la fa com pot, perquè de vegades la política és 
complicada. Però sap per què dic que Catalunya està a 
la cua en despesa sanitària? He dit «a la cua»; la cua 
pot ser molt llarga o molt curta. Sap quina és la pit-
jor comunitat en finançament per capita de la sanitat? 
L’única on governen vostès, els seus socis d’Izquierda 
Unida. És la que té menys despesa sanitària per ca-
pita. Jo no l’acusaré de cinisme, però crec que això, 
quan surtin aquí, ho han d’explicar: «Allà on gover-
nem ho fem pitjor que els d’aquí», que ja és dir.

I una cosa pel que fa al Decret 16/2012. Clar, defen-
sar les coses és complicat, perquè aquí som dinou, els 
altres fan soroll, tenen cinc vegades més torns d’in-
tervenció, que em recorda allò de l’escola de «cinco 
contra uno...», i ja saben com acaba. Però no ens ho di-
guin al PP d’Espanya; diguin-ho al PNB, diguin-ho al 
Partit Socialista Francès, a Alemanya, Itàlia, Holanda, 
Regne Unit, Dinamarca, Suècia, Suïssa; diguin a tots 
aquests països que el que fem nosaltres és racisme i 
lluita de classes, i no sé quines històries ens deien.

I per últim sí que m’agradarà dir..., perquè, a més, les 
seves intervencions em donen la raó. Perquè després 
aquí tothom té la seva opinió, però hi ha coses que són 
fets fefaents, compartits per totes, totes, totes les inter-
vencions que m’han precedit. Tots han comparat Ca-
talunya..., i parlen «les comunitats del PP, que governa 
el PP», i agafen les pitjors. Sigui en el tema que si-
gui. Quan toca tren segurament serà amb un altre tren. 
Jo personalment crec que els catalans, Catalunya, ens 
hauríem de comparar amb els millors, amb els num-
ber one, no amb la cua, sobretot perquè tenim molts 
diners, la Generalitat té molts diners, és la segona que 
té més diners d’Espanya. I el problema no és el senyor 
Montoro; el problema és el senyor Mas-Colell o el pre-
sident de la Generalitat, que hauria de dir i hauria de 
prendre la decisió de destinar més diners a sanitat i 
menys a construcció nacional.

Gràcies, diputats i diputades, presidenta.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació. 
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(Marta Ribas Frías demana per parlar.) Senyora Ri-
bas? (Veus de fons.) Trenta segons.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. No, per contradiccions, perquè, 
miri, senyor Roca, hi havia una esmena d’aquest grup 
parlamentari, que vostès no han acceptat, que preci-
sament els permetia introduir en la seva moció dema-
nar-li a l’Estat que garanteixi l’abonament de l’atenció 
sanitària als ciutadans d’altres comunitats autònomes 
o als ciutadans estrangers, via Fons de cohesió i Fons 
de garantia sanitària, o que relaxi el límit del dèficit 
fixat per a les comunitats autònomes i així puguem te-
nir el finançament necessari per a la sanitat catalana. 
No l’han acceptat.

Per tant, sí, és cínic, senyor Roca, que vostè digui: «Si 
ens ho hagués proposat Convergència, ho hauríem in-
troduït a la moció.» Miri, li ho he proposat jo. No ho 
han introduït perquè no volen; no volen reclamar-li a 
l’Estat els diners que ens fan falta també des de l’Es-
tat, i evidentment també amb impostos a Catalunya, 
per poder finançar bé la nostra sanitat.

(Pausa llarga. Isabel Vallet Sànchez demana per par-
lar.)

La presidenta

Senyora Vallet. (Pausa.) Ara.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, simplement per demanar votació separada del punt 
3, b, c i d, i del punt 4.

La presidenta

Començarem... (Jordi Roca Mas demana per parlar) 
Sí, senyor... (Veus de fons.) Ah! Senyor Roca. (Veus de 
fons.) Sí, sí. Per al·lusions, trenta segons.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Clar, és que, amb una esmena, 
si vostè em demana que el ministeri pagui el que deu 
–que jo hi estic d’acord, les administracions públiques 
han de pagar el que deuen–, no me cuele de rondón 
que es descontroli el dèficit i que això sigui xauxa. 
Més que re perquè els catalans ja hem viscut set anys 
de dèficit descontrolat i ara estem que no podem pagar 
ni les farmàcies ni les residències.

La presidenta

Passem a la votació de la moció. I començarem pels 
punts de què m’han demanat votació separada.

Començarem pel punt 1.c.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 25 vots a favor i 102 en contra.

Votem ara el punt 1.d.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 26 vots a favor i 102 en contra.

Votem ara el punt 2.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 45 vots a favor, 70 en contra i 
13 abstencions.

Votem ara el punt 3.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 45 vots a favor, 70 en contra i 
13 abstencions.

Votem el punt 3.b.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor, 68 en contra.

Votem ara el punt 3.c.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 59 vots a favor, 68 en contra.

Votem el 3.d.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor i 68 en contra.

Votem ara el punt 3.h.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 25 vots a favor i 101 en contra.

Votem ara el punt 3.i.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 27 vots a favor i 101 en contra.

Votem el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor, 68 en contra.

I votem la resta de la moció... (Veus de fons.) No, és 
que ja no es vota.

Dolors Camats i Luis

Crec que falta votar separadament el punt 2.d, que 
nosaltres ho havíem demanat i no s’ha votat encara.

La presidenta

Jo crec que sí. (Veus de fons.) El 2.d?

Dolors Camats i Luis

Sí.

Núria Segú Ferré

Presidenta, havia demanat la votació separada del 
2.d...
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La presidenta

Un moment.

Núria Segú Ferré

I també de l’1.d.

La presidenta

2.d.... (Veus de fons.)

Núria Segú Ferré

Ha estat votat, l’1.d? 

La presidenta

Està votat –està votat.

Núria Segú Ferré

Doncs, el 2.d, també.

La presidenta

2.d. D’acord.

Votem el 2.d.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 26 vots a favor i 101 en contra.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 58 vots a favor i 70 en contra.

Declaració
del Parlament de Catalunya d’adhesió a les 
iniciatives internacionals per a denunciar 
la persecució de les minories culturals i 
religioses a l’Iraq i a Síria (tram. 401-00020/10)

Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, do-
narem lectura a la Declaració del Parlament de Ca-
talunya d’adhesió a les iniciatives internacionals per 
denunciar la persecució de les minories culturals i re-
ligioses a l’Iraq i Síria.

El secretari segon

Gràcies, presidenta. «El Parlament de Catalunya ma-
nifesta públicament el seu suport a les iniciatives pro-
mogudes per part d’institucions internacionals per 
condemnar i aturar les morts i les persecucions basa-
des en motius religiosos o ètnics que estan patint les 
diferents minories, especialment contra les minories 
cristiana i yazidita de l’Orient Mitjà.

»Creu fermament que les diferents confessions religi-
oses i cultures tenen en comú la recerca de la pau, la 
convivència pacífica i la fraternitat universal, que han 
de ser un factor de cohesió, però mai d’enfrontament, i 
encoratja les institucions internacionals i també el po-
ble de Catalunya a continuar alçant la seva veu i a su-

mar esforços a favor de la pau i el respecte a la lliber-
tat de pensament, de consciència i de religió.

»Demana a la comunitat internacional accions de res-
ponsabilitat i d’urgència per aturar nous genocidis i 
noves persecucions massives de les minories ètniques 
i religioses a l’Orient Mitjà. De forma concreta, de-
mana a la comunitat internacional una acció d’emer-
gència per aturar el genocidi que està perpetrant l’or-
ganització Estat Islàmic contra la minoria kurda i 
assiriocaldea a la regió kurda de Kobane, al nord de 
Síria, i contra els cristians a l’Iraq i a Síria.

»Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014.»

(Aplaudiments.)

La presidenta

Passem al punt 22 de l’ordre del dia, que és la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures per bastir les estructures d’estat necessàries per 
a la transició nacional, presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a bastir les 
estructures d’estat necessàries per a la 
transició nacional (tram. 302-00199/10)

Té la paraula l’il·lustre senyor Pere Aragonès.

(Pausa llarga.)

Pot començar.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Diputades, dipu-
tats, presentem aquesta moció per part del Grup Parla-
mentari d’Esquerra... Sí, un moment, és que no veig..., 
no sé si hi ha el temps... 

La presidenta

No, estava esperant que...

Pere Aragonès i Garcia

Ah, d’acord –d’acord. Molt bé

La presidenta

...que acabés de parlar.

Pere Aragonès i Garcia

Doncs, torno a començar, en tot cas.

La presidenta

Sí, sí, pot començar.
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Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, presidenta. Deia que per part del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana presentem aques-
ta Moció subsegüent a la interpel·lació que vam fer al 
Govern sobre les estructures d’estat. És evident que 
les properes setmanes Catalunya afronta un procés 
per decidir el seu futur, un procés que volem que si-
gui democràtic, un procés que volem que sigui amb la 
màxima deliberació i en què les diferents opcions que 
hi ha sobre la taula es puguin discutir, es puguin ava-
luar per part dels ciutadans, i que els ciutadans votin 
en conseqüència. I que votin el proper 9 de novembre, 
d’acord amb el compromís que hem pres una majoria 
de diputats d’aquesta cambra, amb el compromís del 
Govern, i, per tant, per fer efectiu que portem a terme 
allò que aprovem en aquest Parlament i allò que sig-
nem en els decrets del nostre Govern.

Per tant, també creiem que avui és oportú posar sobre 
la taula la necessitat de complir tots els terminis i to-
tes les actuacions que en el Decret de convocatòria de 
la consulta del 9 de novembre estaven previstos per tal 
que, quan esperem que les institucions de l’Estat ac-
ceptin, d’acord amb el principi democràtic que hi ha 
en el seu propi ordenament jurídic i, per tant, aixequin 
la suspensió de la consulta del 9 de novembre, pugui 
estar tot a punt.

Nosaltres no prejutgem el resultat de la consulta. Vo-
lem que els ciutadans puguin votar i puguin decidir. 
I, per tant, és al costat d’aquest convenciment que nos-
altres creiem –i així estem segurs que ho comparteix 
una majoria d’aquesta cambra– que cal estar preparats 
per portar a terme amb la màxima celeritat el resultat 
d’aquesta votació. Si a la votació surt el no, doncs, no 
cal portar a terme cap actuació, mantenim la situació 
actual. Si surt l’opció de tenir un estat però que aquest 
estat no sigui independent, aquelles forces polítiques 
que proposin un encaix diferent a l’Estat espanyol, se-
rà la seva oportunitat de posar sobre la taula o de pre-
sentar una moció per tal que es preparin les actuaci-
ons que es puguin fer. De fet, en aquest Ple hi havia 
una proposta de reforma constitucional que va ser re-
tirada i que entenc que podia encaixar en una d’aques-
tes opcions. Però hi ha una opció que probablement és 
la que..., un resultat que, si és el que s’esdevé, és el que 
portarà més feina i és el que serà més complex, que és 
un sí a favor de l’Estat propi. En cas que sigui aquest 
resultat, cal estar preparats, i, per tant, aquí tenim una 
feina realitzada fins al moment, de previsió de les ac-
tuacions que s’haurien de portar a terme, que l’ha fet 
el Consell Assessor per a la Transició Nacional, a tra-
vés de diferents informes, i que van centrar bona part 
de la interpel·lació que vam fer al Govern en el passat 
Ple, fa quinze dies.

Per tant, nosaltres el que demanem és que s’estigui a 
punt, evidentment, en tots aquells passos que es pu-
guin fer fins al moment, previs a la decisió... Perquè 
pot ser que la decisió no sigui aquesta, però nosaltres 
esperem i farem campanya i estem segurs, doncs, amb 
el nostre convenciment polític, que serem capaços que 
la ciutadania de Catalunya opti per aquesta decisió. 
Per tant, cal tenir previstes les actuacions que s’hau-
rien de portar a terme.

En primer lloc, instem el Govern que publiqui un lli-
bre blanc de la transició nacional. Es va presentar, 
doncs, el passat dilluns; per tant, ja compleix amb el 
que prevèiem a la moció.

I, després, a planificar la creació de les estructures 
d’estat. Hi ha moltes estructures d’estat que fins que no 
ets estat pròpiament, no ets un estat independent, no pots 
portar a terme, i, per tant depèn de quina sigui la deci-
sió. Però n’hi han d’altres que només..., tenir la previsió 
de saber exactament quins són els passos que s’hau-
rien de fer, i, per tant, que la ciutadania sigui consci-
ent dels riscos, de les oportunitats... Allò que alguns 
reclamen en aquesta cambra, el dret a saber; doncs, 
que sàpiguen què s’hauria de planificar i què portar 
a terme. En l’àmbit de la hisenda i l’Administració 
econòmica i tributària, perquè els recursos i les com-
petències de l’Agència Tributària de Catalunya, els 
instruments de continuïtat en les relacions jurídiques 
entre l’Estat espanyol i el nou estat independent..., qui-
na hauria de ser la transferència de competèn cies. En 
l’àmbit de la seguretat social, que el diputat Amo-
rós fa uns quants plens ja va presentar una moció en 
aquesta línia, per complir plenament les funcions de 
seguretat social, garantir la percepció de les pensi-
ons i, evidentment, els mecanismes de negociació que 
s’hagin de fer amb l’Estat, si aquest és el cas. En l’àm-
bit de l’Administració de justícia, per donar continu-
ïtat al sistema judicial, per a la transferència de fun-
cions jurisdiccionals i per a l’establiment d’acords de 
cooperació judicial. En l’àmbit d’infraestructures, per 
tant, la transferència de les infraestructures que actu-
alment són titularitat de l’Estat. En l’àmbit de segure-
tat pública, també la transferència dels recursos per tal 
de garantir la seguretat interna i externa. El mateix en 
l’àmbit de telecomunicacions, en l’àmbit de l’energia 
i l’aigua, en l’àmbit de la política monetària i en l’àm-
bit de les relacions exteriors. 

En definitiva, creiem que hem d’afrontar amb ri-
gor els passos que poden produir-se, perquè nosaltres 
 confiem i estem segurs que la ciutadania es pronun-
ciarà, i, per tant, sigui quina sigui l’opció, hem d’estar 
preparats per poder-la portar a terme. La nostra pro-
posta és aquesta... (La presidenta retira l’ús del micrò-
fon a l’orador i aquest continua parlant uns moments. 
Aplaudiments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa té la paraula l’il·lustre senyor Jaume 
Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Voldria començar amb una consi-
deració prèvia, que penso que molts dels grups que es-
tem aquí podem compartir, en relació amb l’escenari 
amb què ens trobem.

Primer, una mobilització sense precedents que exi-
geix votar sobre el futur polític de Catalunya. Segon, 
un parlament que ha fet tot el possible per fer efec-
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tiva aquesta demanda, tant al Congrés dels Diputats 
com aquí, aprovant la Llei de consultes amb el vot de 
cent sis diputats. Tercer, un govern de la Generalitat 
que ha aprovat un decret de convocatòria jurídicament 
impecable; el Tribunal Constitucional només té dues 
sortides: o el declara constitucional o contradiu la seva 
sentència sobre la declaració de sobirania i suma més 
dosis encara de desprestigi damunt seu. Quart, un go-
vern del PP que, tal com va fer amb l’Estatut, no res-
pecta la voluntat del poble i al qual se li nota massa 
sovint l’ombra antidemocràtica d’algun dels seus fun-
dadors. Cinquè, un PSOE superat pels esdeveniments, 
que acaba actuant d’escolanet del PP donant suport 
als recursos presentats sense importar-li que un d’ells 
afecti una llei votada pels seus companys catalans. 
Sisè, una actuació curiosa, per dir-ho suaument, del 
Consejo de Estado en convocar de pressa i corrents 
una reunió un diumenge, sense temps material per 
estudiar el contingut dels textos sobre els quals s’ha-
via de posicionar, i del Tribunal Constitucional, que 
el mateix dia que el Govern presenta el recurs es re-
uneix, de forma absolutament excepcional i anòmala. 
Setè, una majoria parlamentària catalana ferma que 
va demostrar ahir mateix que no es deixa impressio-
nar per amenaces; ahir molts vàrem sortir del Parla-
ment més convençuts que mai: quan uns diputats ens 
amenacen amb el Codi penal, estan reconeixent el seu 
fracàs com a parlamentaris. (Alguns aplaudiments.) 
Vuitè, tal com ha dit el Govern, hem de preservar la 
professionalitat i la seguretat jurídica dels funcionaris 
de la Generalitat i del Cos de Mossos d’Esquadra i de 
les policies locals; la nostra Administració i la nostra 
policia ja són estructures d’estat, no podem criticar els 
magistrats del Tribunal Constitucional amics del PP i 
pensar en funcionaris amics.

Fins aquí el diagnòstic. El que ja no tenim tan clar és 
que el text de la moció ens ajudi en aquests moments. 
El president Mas ha declarat que aquests dies cal ac-
tuar amb coratge i astúcia. Segurament el grup autor 
de la moció està convençut que aquesta moció expres-
sa coratge, però no estem tan segurs, nosaltres, que 
porti astúcia, perquè la moció no serveix per enfortir 
el procés i pot ser manipulada fàcilment.

No la veiem clara perquè en el punt primer, que dema-
na la publicació dels textos del consell..., ja estan pu-
blicats i presentats. El segon motiu, perquè en el debat 
de política general ja es va aprovar una resolució de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana, titulada 
«Estructures d’estat», que instava el Govern a elaborar 
una proposta legislativa i un protocol d’actuació. Es va 
aprovar amb els seus vots, i no entenem massa a què 
ve ara la necessitat de concretar-ho. I el tercer motiu i 
fonamental: la primera frase de la moció diu: «Sense 
prejutjar el resultat de la consulta», però a continuació 
el prejutgen, i presenten els punts basats en el «sí-sí», 
com si hagués sortit el «sí-sí». Els que donem suport a 
la consulta del 9-N ho fem per una profunda convic-
ció democràtica: volem que el poble de Catalunya es 
pugui expressar com ho va fer el poble d’Escòcia, i el 
poble podrà votar allò que cregui més oportú, i el Par-
lament, un cop hagi votat, haurà d’actuar. 

És per això que hem presentat una esmena que a nos-
altres ens sembla impecable i que estem sorpresos que 
no s’accepti. Diu: «El Parlament, un cop convocada la 
consulta del 9 de novembre sobre el futur polític de 
Catalunya, expressa el seu respecte a totes les op cions 
de resposta a les preguntes formulades, que són un re-
flex de la pluralitat de la societat catalana, i insta el 
Govern a exercir, un cop coneguda la voluntat popu-
lar, la iniciativa legal, política i institucional que es de-
rivi de l’opinió majoritària de la ciutadania expressada 
a les urnes.» No sé si els sona alguna frase. És del de-
cret de convocatòria de la consulta. 

I, per tant, el que els demanem és que..., quin sentit 
té –quin sentit té– que, a cinc setmanes de la consul-
ta que volem celebrar i que no ens deixen celebrar, el 
Parlament aprovi avui aquesta moció? Perquè el Con-
sell per a la Transició Nacional ha fet molt bé fent tots 
els informes que se li han demanat, i ja els tenim, però 
ara no té cap sentit dir: «Ho aprovem avui al Parla-
ment.» Esperem que el poble de Catalunya hagi votat.

Nosaltres hem presentat l’esmena, que pensem que 
podia tenir el suport molt majoritari d’aquesta cambra. 
No ens l’han acceptat; per tant, ens abstindrem, per-
què no estem en contra del que diuen, però ens sem-
bla que no toca. I, miri, si el fet que s’aprovi aquesta 
moció amb els vots de Convergència i Unió i Esquer-
ra Republicana serveix perquè la reunió de demà vagi 
millor o vagi bé, ja estarem satisfets. 

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, presidenta. Em quedo amb la part final de la 
intervenció del diputat Bosch. Jo espero no espatllar la 
reunió de demà ara amb la intervenció que faré, eh?, 
la veritat. I, en tot cas, tot el que digui que no li agradi 
prou, posi-ho entre parèntesis.

Bé, manifestar que estem d’acord amb la moció, amb 
el sentit de la moció, i també amb la concreció, amb 
els punts que avui aprovarem en aquest Ple. De fet, 
no pot ser d’una altra manera, perquè va en coherèn-
cia amb el que hem fet. Vostè feia, senyor Bosch, un 
itinerari de vuit punts –després m’hi referiré–, però, 
en coherència amb el que hem fet des del 2012, d’ençà 
del 2012, fins ara, fóra absurd que en el Ple d’avui no 
prenguéssim una posició a favor del que ens planteja 
aquesta moció d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
I, per tant, estem en moments molt de traç gruixut i si 
hi ha alguna cosa que no els acaba d’agradar, doncs, 
es decanta això molt més cap al sí que no pas cap a 
una abstenció o cap al no; però, en tot cas, ja m’hi re-
feriré. Nosaltres tenim molt clar que avui hi votarem a 
favor. De fet, és un camí que hem compartit, com deia 
també el senyor Bosch, amb la majoria de la nostra so-
cietat, amb la majoria de les institucions, i també, aquí 
al Parlament de Catalunya, amb la majoria de grups 
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parlamentaris, i, per tant, el que fem avui també és do-
nar-hi un impuls més amb aquesta moció.

Respecte a la moció, nosaltres vam presentar tres es-
menes –que, de fet, és el contingut d’aquesta interven-
ció–, que després el senyor Pere Aragonès s’hi referi-
rà, que sembla que seran acceptades. De fet, estan en 
els apartats 2, 6 i 7, i ja els avanço, a la resta de grups, 
que el 6 i el 7 potser són més tècnics, però al 2, que 
és de la hisenda pública, nosaltres hem presentat unes 
esmenes que van, primer de tot, a fer-la més concisa 
i adaptar-la més al que ja està fent en aquest moment 
la Secretaria d’Hisenda. També reordena la proposta 
que es feia des de la mateixa moció perquè hi hagués 
un acompliment cronològic del que es disposa de ca-
ra a la hisenda pròpia, bàsicament separar la integra-
ció dels ens tributaris amb seu a Catalunya –és a dir, 
Tributs de Catalunya–, que ja està iniciada, de la inte-
gració posterior amb l’Agència Tributària estatal, que 
ha de ser, evidentment, després en el temps. També la 
integració amb l’agència estatal es refon amb la trans-
ició de les relacions jurídiques tributàries amb l’Estat 
espanyol i el nou estat català, en cas que així ho voti 
el poble de Catalunya, i, per tant, han de ser paral·leles 
i simultànies en el temps. També parlem del concepte 
de «Tributs de Catalunya», que és de fet on aglutinem 
totes les administracions tributàries de matriu catala-
na, i també ho hem inclòs en aquesta esmena. I també 
es proposa un punt específic dedicat a l’àmbit de la 
revisió economicoadministrativa dels actes tributaris. 
Bàsicament, el contingut d’aquesta esmena de la pro-
posta del punt 2 és el que els acabo de relatar.

I el punt 7..., el punt 6 també sembla que s’acceptarà, 
però el punt 7 bàsicament el que fa és refondre el 7.b 
i el 7.c, ja que la gestió de l’espai radioelèctric és un 
dels aspectes que regularà el nou organisme regula-
dor en l’àmbit de les telecomunicacions, tal com ja 
consta en el Llibre blanc del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional. 

Això eren les esmenes, i en tot cas m’agradaria re-
ferir-me també una miqueta, com han fet el senyor 
Bosch i el senyor Pere Aragonès, a temes més gene-
rals. Alguns potser s’esveraran amb aquesta moció, al-
gunes intervencions que vindran a partir d’ara. Reite-
rem el que diu la mateixa moció: la moció diu que no 
es prejutja el resultat del dia 9 de novembre, però el 
que està clar és que cal tenir més informació de tots 
els escenaris. I hi ha un escenari que fa trenta-cinc 
anys que en tenim tota la informació del món, que és 
l’statu quo que patim i vivim, i aquest, evidentment, 
cada dia tenim tots els informes, tenim tots els núme-
ros, tenim totes les pistes de com és aquest escenari 
que tenim ara, i n’hi ha un de nou del qual no tenim 
tota la informació. I el que estem fent i hem fet, a tra-
vés del Consell Assessor per a la Transició Nacional 
és, sobretot, donar informació sobre aquest escenari 
nou en cas que així ho escullin els ciutadans de Cata-
lunya i es surti d’aquest statu quo que ara tenim. Cal 
felicitar, per tant, la feina del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional.

Nosaltres volíem aprofitar –perquè dilluns es va pre-
sentar aquest llibre blanc, doncs–, com a grup parla-
mentari també, per felicitar aquesta feina rigorosa i 

sòlida del Consell Assessor per a la Transició Nacio-
nal que alguns deien que no serviria per a re. Ara, el 
que cal fer amb aquesta feina, sobretot, és difondre-la, 
perquè, a major informació, més qualitat democràti-
ca segur. I, per tant, aquest contingut potent, sòlid, en 
aquest mes i escaig que queda fins al dia 9, és vital que 
aquesta informació arribi a tothom, i nosaltres estem 
fermament compromesos que això es faci.

I, finalment, referir-me a aquesta intervenció que ha 
fet el senyor Bosch. La seva esmena és bona, és bona 
per afegir-la a la resta de la moció, no per substituir la 
moció, eh? Estem en un moment en què creiem que el 
que li hem de donar és continuïtat a la feina que hem 
encarregat al Consell Assessor per a la Transició Na-
cional i anar més enllà del que, en aquest moment, ja 
s’ha plantejat, sempre amb aquest afegitó que això no 
prejutja el que els catalans hauran de decidir el dia 9 
de novembre.

Res més, i gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari Socialista, l’il·lustre senyor Maurici Lu-
cena.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Malauradament no puc saludar 
ningú del Govern. Diputats i diputades, molt bona 
tarda. Ens presenta Esquerra Republicana un mo-
ció, una més, sobre les estructures d’Estat. A l’ho-
ra de preparar aquesta intervenció, vaig recordar una 
anècdota –que crec que servirà per justificar la posi-
ció del Grup Socialista, que tractaré de defensar en 
els propers minuts–, una anècdota personal. Fa unes 
setmanes, un molt conegut diputat i amic, estimat i 
admirat, d’aquesta cambra em va dir una cosa que 
em va fer pensar, em va dir: «Tu, Maurici, no estàs 
dotat per a la política catalana.» I va afegir, jo crec 
que «carinyosament» i indulgentment, que «espero que 
tampoc ho estiguis mai». A mi, aquesta reflexió em 
va fer pensar, i, després de donar-li tombs, vaig pen-
sar: «Potser, sí, és veritat –és veritat–, perquè a mi hi 
ha coses que em costen d’entendre.» I ara n’explicaré 
unes quantes i acabaré amb la moció que tan bé i tan 
pausadament i tan suaument ha presentat el diputat 
Aragonès.

Jo no entenc com, per exemple, el president Mas, sa-
bent que hi ha una majoria absoluta, durant temps, del 
Partit Popular al Congrés espanyol, ha dut Catalunya 
al cul de sac en què crec que està instal·lada actual-
ment. No entenc tampoc com molts diputats de la ban-
cada de Convergència i Unió aplaudeixen amb aquest 
entusiasme, quan saben, si llegeixen les enquestes, 
que si hi hagués eleccions molts de vostès es quedari-
en sense feina. (Remor de veus.)

Tampoc entenc com molts partits polítics d’aquesta cam-
bra... (Persisteix la remor de veus.) He fet una inferèn-
cia..., he fet una inferència demoscòpica, no s’ofenguin.
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La presidenta

Un moment, un moment...

Maurici Lucena i Betriu

No..., no passa re.

La presidenta

Un moment....

Maurici Lucena i Betriu

Si ho estic dient molt suau –ho estic dient molt suau.

La presidenta

Senyors diputats... Senyor Lucena, un segon. 

Maurici Lucena i Betriu

No entenc tampoc com molts dels partits polítics re-
presentats en aquesta cambra segueixen defensant 
amb vehemència que se celebrarà una consulta el 9 de 
novembre, quan tot apunta que sembla que és molt di-
fícil que es pugui celebrar, però vostès, en les declara-
cions públiques, ho segueixen mantenint.

Tampoc entenc, per exemple, que el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya, doncs, digui pública-
ment que, en el tema més important de la política ca-
talana, des de fa uns anys i, probablement, durant els 
següents, no té una posició com a partit. A mi, sim-
plement, suposo que sóc molt cartesià, em costa d’en-
tendre.

I no entenc, en definitiva, com hi ha aquesta enorme 
distància entre la qual, amb moltes excepcions i hon-
roses, la distància que hi ha tan gran entre el que molts 
dels polítics més importants de Catalunya diuen en 
privat i, després, expressen públicament.

I, seguint aquest raonament, després d’escoltar la sua-
vitat amb què el diputat Aragonès ha presentat aquesta 
moció, la veritat és que tampoc entenc –ho ha dit molt 
bé el senyor Bosch– com es pot presentar una moció, 
amb aquesta tranquil·litat, que clarament diu que el 
Govern i el Parlament han de començar a fer –perquè 
vostès suposo que tenen pressa– el que els ciutadans 
de Catalunya encara no han pogut decidir quan siguin 
cridats a les urnes. (Veus de fons.) Sí, senyor Arago-
nès, la literalitat de la seva moció és el que expressa. 
Ho subratllo i hi insisteixo un altre cop: aquesta mo-
ció el que pressuposa és un resultat d’una consulta que 
encara no s’ha fet, i al que insta i crida, tant el Parla-
ment com el Govern de la Generalitat de Catalunya, es 
a desplegar les institucions –el que vostès denominen 
«estructures d’estat»– quan encara els ciutadans de 
Catalunya no han pogut decidir si aquesta és l’opció 
que prefereixen.

I penso que si vostès haguessin acceptat, com molt bé 
ha explicat el senyor Bosch, l’esmena que ha presen-
tat, que Iniciativa ha presentat, nosaltres estaríem en 
disposició de votar de manera diferent a com votarem, 

perquè haurem de votar en contra, però és per una pu-
ra contradicció. A mi em resulta també molt complicat 
d’entendre com un partit com Esquerra Republicana 
que apel·la constantment al principi democràtic pre-
senta una moció que, des del punt de vista democrà-
tic, no és pulcre –no és pulcre–, perquè, de nou, vostès 
decideixen unilateralment el que, en teoria, se supo-
sa que volen que el conjunt de ciutadans de Catalunya 
decideixin.

Per cert, senyor Aragonès, com que vostè és molt me-
ticulós i exhaustiu, en tots els epígrafs de la moció 
que ha presentat –ho dic per a la següent que presenti, 
perquè estic segur que aquesta cambra en votarà unes 
quantes més en els propers mesos relacionades amb 
estructures d’Estat– s’ha oblidat d’incloure-hi el Bar-
ça; també hauria d’explicar, en una Catalunya inde-
pendent, què pensa fer el Govern per donar continuï-
tat al funcionament normal... (Veus de fons.) Sí, perquè 
també és un tema important. Ho dic perquè els ha to-
cat tots, però s’ha oblidat d’aquest.

En conclusió, el Grup Socialista votarà en contra 
d’aquesta moció, ho repeteixo, per una pura contradic-
ció lògica entre el que vostès plantegen literalment i el 
que se suposa que defensen políticament.

Crec que no és just que vostès decideixin el que se 
suposa que han de decidir el conjunt de ciutadans de 
Catalunya quan puguin ser cridats a votar, amb totes 
les garanties democràtiques, cosa que, de moment, no 
sembla possible a curt termini.

Gràcies, presidenta, diputats i diputades.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Eva García.

Eva García i Rodríguez

Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aragonès, 
permítame que empiece diciéndole que esta moción 
que ustedes presentan es infumable. (Veus de fons.) 
Muchas gracias. Espero que, cuando acabe mi inter-
vención, me vuelva a decir «muy bien». Creo que no 
será así, pero, bueno, en todo caso, veo que hay mu-
chos nervios en este banco.

Mire, señor Aragonés, esta moción que ustedes han 
presentado, por mucho que su tono haya sido relativa-
mente moderado por lo que nos tiene acostumbrados, 
pero desprende olor a rebeldía, a insubordinación, a 
agitación, a desobediencia, a todo eso tan típico de Es-
querra Republicana de Catalunya, pero ahora también 
con el aplauso de Convergència i Unió.

¿En qué mundo viven, señores de Esquerra Republi-
cana? ¿En qué mundo viven? Ustedes ya viven en Íta-
ca, ustedes ya tienen la mirada puesta en otro sitio, 
pero los catalanes normales vivimos en Cataluña, en 
esa Cataluña que tiene 800.000 personas en el paro, 
miles de niños con malnutrición, una pobreza infan-
til que afecta al 28 por ciento de los niños menores 
de dieciséis años, en esa Cataluña donde su Gobier-
no, en estos momentos, debe 600 millones de euros al 
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tercer sector social, 100 millones de euros a residen-
cias y donde, en concreto, 107 residencias han tenido 
que cerrar porque ustedes no les pagan. Ciento veinte 
millones de euros también que deben el Gobierno de 
Convergència i Unió con la inestimable colaboración 
de Esquerra Republicana, 120 millones de euros que 
deben ustedes también a las familias de farmacéuticos 
catalanes y que cobran porque el Gobierno de España, 
el Gobierno del Partido Popular, cumpliendo con su 
obligación, transfiere liquidez a Cataluña.

Y ustedes, que son responsables directos de la deu-
da del Gobierno tripartito, una deuda acumulada de 
40.000 millones de euros, se permiten el lujo de venir 
a darnos clases de economía y de culpar al Gobierno 
de España de todos sus males.

Miren, señores de Esquerra Republicana y de Con-
vergència i Unió, para pagar y financiar la televisión 
pública de TV3 para que les haga de altavoz de sus 
delirios, para eso sí que hay dinero; para pagar a la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, tam-
bién hay dinero; para pagar sueldos a expresidentes de 
la Generalitat que reconocen ser unos delincuentes, 
para eso, sí que hay dinero; para todo eso sí que tie-
nen ustedes dinero, para comprar urnas de cartón, pa-
ra subvencionar periódicos del régimen, para todo eso 
sí que hay dinero, pero, para pagar medicamentos, no 
hay dinero; para pagar residencias de ancianos, no hay 
dinero; para pagar a discapacitados, no hay dinero y 
esa es, señor Aragonès, la verdad.

Ustedes ya han renunciado a trabajar por la agenda so-
cial y solo trabajan por la agenda nacional, esa sí que 
la llevan rigurosamente al día. Desde la declaración 
de soberanía del pueblo de Cataluña, pasando por la 
Ley de consultas, la formalización a la petición al Es-
tado para hacer un referéndum, la creación del Conse-
jo Nacional para la Transición Nacional, convocar la 
famosa consulta, impulsar la internacionalización del 
derecho a decidir, todo esto lo llevan rigurosamente al 
día. Pero, sin embargo, el Pacto nacional contra la po-
breza y la exclusión social, sin hacer, porque no les in-
teresa; asegurar los centros especiales de trabajo e in-
serción para discapacitados, sin hacer, porque no les 
interesa; garantizar la estabilidad de las entidades del 
tercer sector, sin hacer, porque no les interesa; desple-
gar el Plan de apoyo a la familia 2012-2016, porque es 
una institución básica de nuestra sociedad, sin hacer, 
porque no les interesa; impulsar una ley catalana de 
promoción de la autonomía personal, sin hacer, por-
que no les interesa. Esta agenda no les interesa, a esta 
no le ponen ustedes fecha, día, mes y hora.

Y, mire, y con ese lenguaje… –pues, digamos, porque 
cuando uno hace una lectura de la moción que ustedes 
presentan no se puede más que echarse las manos a 
la cabeza–, con ese lenguaje tendencioso, sedicioso y 
hasta traidor, pues, ustedes pretenden cambiar nuestro 
marco legal, nuestro estado de derecho, nuestra con-
vivencia y vivir en la selva, porque ese es su estilo, 
la selva. Ustedes, que amenazan con paralizar la eco-
nomía catalana, pretenden crear estructuras de Esta-
do preveyendo lo que pasará el 9 de noviembre, donde 
ustedes ya tienen pregunta y también respuesta. Pues, 
mire, entiéndalo de una vez por todas, no habrá con-

sulta. Señor Aragonès, repítalo conmigo: no habrá 
consulta. ¿Lo han entendido? Pues, mire, menos cons-
trucción nacional y más construcción social.

Decía Albert Einstein que «el nacionalismo es una en-
fermedad, es el sarampión de la humanidad». Por des-
gracia –por desgracia–, Albert Einstein no podía ima-
ginar donde serían ustedes capaces de llegar, porque, 
en lugar de sarampión, les tenía que haber comparado 
con las siete plagas del Apocalipsis.

Muchas gracias.

(Remor de veus.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats..., senyor Aragonès, l’haig de felicitar –l’haig 
de felicitar– perquè vostè ha trobat una nova modali-
tat de fer mocions, i vostè no ha fet aquí una moció, 
ha fet un «master plan» per la independència, tenim 
el «master plan» per la independència, una bastida es-
tatalista sencera, escolti. Compte, no caiguin de dalt a 
baix, eh?

Miri, no votarem ni una sola d’aquestes propostes, 
però li haig de reconèixer que m’ho he passat bé, eh? 
–m’ho he passat bé–, més que re perquè he trobat su-
coses coses amb què apuntar i argumentar la meva 
intervenció.

Miri, no la votarem perquè la considerem, en general, 
un atemptat contra l’estat de dret, i, ara, tal com s’hi 
referia el senyor Lucena, vostès el que fan és una usur-
pació de la democràcia representativa. Vostès ja han 
decidit, pel conjunt de catalans, que Catalunya serà un 
estat independent i el que hem de fer és començar a 
assentar les bases del nou Estat. Clar, això el que fa és 
trepitjar absolutament el principi de legalitat, que és el 
principi fonamental que garanteix que l’abús per part 
dels poders públics no es podrà cometre. I aquesta és 
la garantia que els ciutadans es podran defensar. Per 
tant, vostès el que fan és donar una «patada» al princi-
pi de legalitat, a l’estat de dret, a tot, no?

Però jo vull anar als punts del seu «master plan» per la 
sedició, per la independència, no? Diu vostè: «Anem a 
publicar el llibre blanc sobre..., els informes del Con-
sell per a la Transició Nacional.» Escolti, els informes, 
és que n’hi ha alguns que no tenen «desperdici». Miri, 
quan algú no sap què fer, quan no troba solució en un 
problema, com és en aquest cas, no sabem com sortir 
d’aquí, el que fa és crear una comissió, encarregar un 
informe o fer un llibre blanc. Vostès ho han fet tot: el 
llibre blanc, la comissió, els informes, ja ho han fet 
tot. D’acord, ja en té un de complert. Però, clar, això 
no els traurà de l’atzucac en el qual s’han posat. 

Vostè parla en el segon punt de l’Agència Tributària 
de Catalunya, Tributs de Catalunya, la bastida per a la 
insubmissió fiscal. Miri, fa poc temps un dels mem-
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bres del seu partit, el senyor Josep Ginesta, deia: «Que 
no surti ni un nou euro recaptat més enllà de Fraga.» 
A Fraga parlen català, eh? Solidari, solidaritat a tope, 
escolti’m. Després ve el senyor Mas-Colell i els diu: 
«No podem fer una insubmissió fiscal perquè ens la 
faríem a nosaltres mateixos. Si nosaltres no paguem 
a la hisenda pública, la hisenda pública espanyola ens 
ho restarà. Per tant, rebrem menys diners.» Escolti’m, 
amb un forat de 61.000 milions d’euros, doncs, és com 
per pensar-s’ho.

Seguretat social. Miri, segons les dades financeres de 
la seguretat social per comunitats autònomes, la situa-
ció de Catalunya és dramàtica; així mateix ho definei-
xen. Un forat de 6.700 milions d’euros l’any que Cata-
lunya haurà de pagar. Escolti, comencin a escurar-se 
les butxaques: o independència o pensions. Això ho 
han d’explicar als pensionistes, eh?

Poder judicial. Aquesta m’encanta. Aquesta m’encanta 
i al senyor Bosch també li encantarà. Volem jutges i 
fiscals catalans, perquè així podrem tapar ràpidament 
la corrupció, eh?, tirarem un tupido velo sobre la cor-
rupció i ens podrem saltar la llei i la Constitució com 
vulguem, amb absoluta impunitat. Però, miri, en això 
tampoc no han tingut massa sort. Li diré per què: En-
carna Roca Trias, magistrada del Tribunal Constituci-
onal –que alguns se n’obliden, eh?, de la senyora Ro-
ca–, a proposta de Convergència i Unió, creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalunya, escolti, ha votat 
unànimement contra la declaració de sobirania i a fa-
vor de la suspensió de la Llei de consultes. 

Però aquest és el que li agradarà al senyor Bosch: fis-
cals catalans. Josep Maria Mena –escolti’m, no em di-
rà que no–, exfiscal en cap del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, adverteix que els funcionaris 
que treballin en la celebració de la consulta incorreran 
en delicte de desobediència, prevaricació i podran ser 
multats i inhabilitats. No és dels nostres, eh?, el senyor 
Mena, senyor Bosch. No sóc jo la que amenaço, eh?, 
és el fiscal, l’exfiscal general. Al conseller Homs li ha 
agafat una tremolor, que ha dit: «Miri, millor que pa-
rem la campanya.»

Infraestructures i provisió d’energia. «Jo marxo d’Es-
panya, eh?», diu el Consell per a la Transició Nacio-
nal, «però, escolti, ni se’ls acudeixi d’apagar-me els 
llums, eh?» Vull dir, això ho hem de negociar, això 
que ens tallin la llum, no. I les infraestructures, doncs, 
també les negociem, mirem a veure com ens portem i 
ens quedem les infraestructures. Però, és clar, escol-
ti, jo em demano un seient a primera fila per a quan 
el senyor Tremosa i el senyor Terricabras diguin a les 
institucions europees que aquelles infraestructures 
que s’han pagat amb diners europeus, amb fons de co-
hesió, nosaltres ens les quedem per a nosaltres. Estic 
segura que Europa els dirà: «Marxin i emportin-se 
l’asfalt de les carreteres, l’ampliació del port, de l’ae-
roport, les quatre estacions de l’AVE..., escolti, s’ho 
poden emportar tot.» Estic segura que a Europa n’es-
taran encantats. Estic segura que Europa en prendrà 
bona nota.

La seguretat. Això per no recordar que als Mossos 
d’Esquadra els paga el ministeri amb una subvenció 

de 40.000 euros per mosso l’any, això és un petit de-
tall, no?, però, miri, hi ha un informe de l’ANC que 
és impagable, quan parla de la necessitat de bastir el 
servei d’intel·ligència català. Diu: «Efectivament, quan 
siguem independents hi haurà serveis d’intel·ligència 
que podran obtenir informació dels nostres per als 
seus propis interessos...» (La presidenta retira l’ús del 
micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibáñez

(L’orador comença a parlar sense fer ús del micròfon.) 
Hola? Sí. Nosaltres no hauríem gosat tractar amb tan-
ta frivolitat la planificació de la construcció d’un estat 
independent. En tot cas, és un desplegament la mar de 
normal i lògic, de qualsevol que s’estigués plantejant 
fer un estat independent. De fet, només demana –i en 
això discrepo de qui ha dit que planteja il·legalitats–, 
bàsicament, encomana planificacions, projectes de llei 
i, diguem-ne, dibuixar sobre una pissarra com podria 
ser, com hauria de ser el traspàs de totes aquestes fun-
cions.

Nosaltres, òbviament, no hauríem frivolitzat de fer-ho 
en una moció, de presentar-ho aquí al Parlament; no 
entenem gaire bé la funció. Hem sentit alguns discur-
sos que sembla que estan molt bé estancats en la pro-
paganda a favor del dret a decidir però que quan ve 
l’hora de tirar-ne conseqüències i coherències, doncs, 
d’alguna manera, se’ls fa una mica de muntanya. Ens 
preocupa. I ens preocupa tot plegat, el debat que s’ha 
generat al voltant d’aquesta moció, que descentra, 
d’alguna manera, el que tenim com a missió a fer, que 
és materialitzar la consulta el proper 9 de novembre, 
situar les urnes en els col·legis electorals i fer-ho a tra-
vés de complir amb els terminis que estableix el de-
cret de convocatòria i, per tant, activar altra vegada 
allò que el Govern català ha suspès, que és la campa-
nya institucional i els terminis legals per desplegar el 
9 de novembre. 

Dic que no ho hauria presentat amb tanta frivolitat, no 
només perquè, òbviament, en una moció no hi cap el 
trasllat, o sigui, la composició d’un nou estat a partir 
d’una autonomia –vull dir, em sembla escarit i, d’al-
guna manera, massa frívol–, sinó perquè per prendre 
decisions tan serioses o acords tan seriosos existeixen 
altres mecanismes, que vostès van utilitzar, com era el 
Pacte per la llibertat amb Convergència i Unió, que es-
tablia, entre altres mesures –algunes s’han complert, 
altres no–, la creació d’una sèrie estructures d’estat. 
I a mi m’agradaria que en algun moment, ara que sem-
bla que s’acaba la legislatura, en féssim balanç, de què 
s’ha fet des del Govern per crear aquestes estructures 
d’estat. 

Perquè no tenim hisenda pròpia, a hores d’ara, i era 
una de les principals estructures d’estat que s’incloïen 
en el Pacte per la llibertat. Allò que es diu Tributs de 
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Catalunya, que es va crear aquesta primavera, és me-
rament decoratiu, no té una realitat operativa darrere. 
Ajunta allò que ja hi havia i ho posa en un mateix lloc. 
Aquest any ni tan sols s’ha cridat a pagar els tributs ni 
l’IRPF ni la declaració de renda a la hisenda pròpia, 
com es va fer fa un any i mig. Ni tan sols hi ha hagut 
aquest esforç. El Govern no ha fet ni el detall de fer 
una acció simbòlica per fer-ho.

No hi ha banca pública a partir de l’ICF, com vam 
acordar en aquest Parlament, però ni tan sols hi ha els 
treballs preparatoris per fer-ho. No s’està avançant en 
aquest sentit per crear la banca pública. Bé, vostè em 
mira així, però han passat dos anys i, de banca pú-
blica, hi ha exactament el mateix que hi havia fa dos 
anys.

No hi ha ni pla, ni disseny, com establia el Pacte per 
la llibertat, de l’Administració i la Tresoreria de la Se-
guretat Social catalana, ignorant, fins i tot, recoma-
nacions del Consell Assessor per la Transició Nacio-
nal que així ho indicaven, que indicaven com s’havia 
de fer i per què s’havia de fer ara. I l’única cosa que 
ha més o menys reeixit, amb un pressupost irrisori, 
doncs, equivalent a una regidoria d’un ajuntament mit-
jà de qualsevol cosa és l’acció exterior i la internaci-
onalització a través de Diplocat i d’altres, però amb 
un pressupost irrisori. Vull dir, els espanyolistes fan 
escarafalls i diuen «oh, perquè totes les retallades vé-
nen de l’acció exterior»... Que l’acció exterior cap en 
un taxi, l’acció exterior de Catalunya. Ho fan molt dig-
nament, fan tot el que poden, però cap en un taxi, o en 
dos, o en un taxi, diguem-ne, de sis places. Això els 
serveix a vostès per anar fent propaganda a la població 
espanyola, i tenir-los enganyats, que l’acció exterior i 
el Diplocat... El que vostès vulguin, però en realitat 
cap en un taxi.

Ens preocupa, perquè, a més a més, algunes poques 
estructures d’estat que tenim s’estan veient summa-
ment afeblides. Les universitats públiques s’estan ve-
ient afeblides; la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals també; la sanitat l’estan trossejant i venent a 
trossos; l’educació..., veurem quant aguanta la no-apli-
cació de la LOMQE –de moment al meu poble ja hi ha 
una escola que l’aplica, que li han trencat la immersió 
lingüística i l’està aplicant, i no hi ha defensa per part 
de la Generalitat.

En tot cas, nosaltres –òbviament, és un full de ruta 
molt obvi– hi votarem a favor. No entenem la conve-
niència de presentar-lo ara. No ens ha agradat ni el de-
bat ni la frivolitat a presentar-ho. Aquestes coses es 
parlen seriosament, es parlen en taules de negociació. 
Les negociacions que hi ha hagut fins ara no han re-
sultat gaire reeixides o, en tot cas, el compliment per 
part del Govern del pacte que vostès tenien quant a es-
tructures d’estat deixa molt a desitjar. 

I finalment, només volia dir que jo coincideixo plena-
ment amb les frases d’Albert Einstein, gairebé totes. 
Però Albert Einstein, quan va visitar l’Estat espanyol 
ho va fer a Barcelona, el 1923, convidat per la Funda-
ció Catalana d’Investigació i Innovació; va visitar les 
escoles lliures de Barcelona; va visitar l’Institut d’Es-
tudis Catalans; va ser convidat per la Mancomunitat i 

el va portar aquí Rafael Campalans, socialista, setma-
nes abans que Espanya tornés a cometre un cop d’estat 
i tornés a eliminar l’autogovern de Catalunya.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula l’il-
lustre senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, per posicio-
nar-nos sobre les esmenes que han presentat els grups 
i també per fer alguns comentaris d’algunes de les in-
tervencions que acabem de sentir. 

Dir que, per al Grup de Convergència i Unió, les es-
menes que ha presentat les acceptem i les incorporem 
al text. Pel que fa al Grup d’Iniciativa, nosaltres cre-
iem que enfortir el procés es fa avançant en el procés 
i, per tant, per avançar en el procés i també en l’exerci-
ci del dret a decidir, el que es fa és dir: «Això s’acon-
segueix implementant-lo.» I, evidentment, nosaltres 
aquí el que presentem en aquesta és què s’hauria de 
portar a terme en cas que una de les opcions s’incor-
pori. Vostè i jo hem estat parlant al llarg del dia d’avui 
sobre la conveniència o no d’acceptar la seva esmena, 
i n’hem parlat. Jo li torno a fer una proposta, que és 
acceptar-la com a esmena d’addició i, per tant, que si-
gui incorporada com a esmena d’addició. Creiem que 
això ajuda a enfortir el text i també podrà permetre el 
Partit Socialista a emetre un vot coherent amb el que 
ha dit el senyor Lucena, que era que si s’incorporava 
aquest punt, doncs, variaria el seu vot. Per tant, espe-
rem que compleixi en aquest sentit.

El senyor Lucena deia que no entenia res, i la seva in-
tervenció m’ha confirmat que, efectivament, ha entès 
poques coses de les que estan passant en aquest país. 
I vaja, que vostè parli de la necessitat d’exercir el dret 
a vot, quan el Partit Socialista Obrer Espanyol està te-
nint una actitud activa contra la consulta que hi dóna 
suport i condemna una llei que vostès van aprovar en 
aquest Parlament, crec que, com a mínim, probable-
ment abans de sortir d’aquí, hauria de tenir algunes 
coses més endreçades, no?

Sobre la Candidatura d’Unitat Popular, coincidim que 
queda feina per fer. Aquest és un dels motius de pre-
sentar aquesta moció, i nosaltres estem convençuts 
que aquesta feina l’hem de fer junts, també amb la 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Sobre Ciutadans, s’arroguen sempre el principi de le-
galitat. La llei són vostès. I quan parlava d’infraestruc-
tures i Unió Europea, el que oblida és que nosaltres 
volem estar en l’espai europeu, però on no volem estar 
–Esquerra Republicana– és en l’Estat espanyol. 

I el Partit Popular..., ho he deixat pel final, perquè, 
realment... Primer de tot, una cosa: a l’Apocalipsi no es 
parla de set plagues, es parla de set cavallers. Les deu 
plagues són d’Egipte i està a l’Èxode. Vaja, simple-
ment és això, no? Un llibre molt interessant que s’ha 
de llegir de tant en tant. I després ha dit que som il-
legals, insubordinats, insubmisos, anormals, traïdors, 
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tendenciosos, sediciosos, han dit que som una plaga i 
que som salvatges. Si votar i defensar el dret a vot vol 
dir tot això en el marc de l’Estat espanyol, ens confir-
ma que hem de votar al més aviat possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació. 

(Jaume Bosch i Mestres demana per parlar.) Senyor 
Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Sí, presidenta, per al·lusions i per contestar la proposta 
del senyor Aragonès.

La presidenta

Trenta segons.

Jaume Bosch i Mestres

Efectivament, nosaltres acceptem transformar l’esme-
na que era de substitució per una esmena d’addició. Si 
no ens hi havíem posat abans és, com vostè sabrà, per-
què ens demanava que a canvi havíem de votar tota la 
moció, i això és un fet insòlit, perquè, si en cada esme-
na que s’accepta has de votar tota la moció, no deixa 
de ser una mica estrany. Per tant, encantats de fer la 
transformació, perquè ens sembla que aquí hi haurà 
una majoria més àmplia. 

I només un comentari: s’han fet comentaris també 
molt frívols sobre el Consell Assessor per a la Transi-
ció. Quan un consell està format per catedràtics re-
coneguts i especialistes reconeguts, que es vingui 
aquí i es diguin les coses que s’han dit diu molt poc 
de la persona que ens ho ha dit. En tot cas, com que 
ens amenaça amb el Codi penal constantment, no ve 
d’aquí ja. (Alguns aplaudiments.)

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

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. No, només per aclarir dues coses.

La presidenta

Trenta segons.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies. Al senyor Aragonès li diré que no, no, que 
nosaltres no tenim aspiracions de ser la llei. Nosaltres 
el que tenim són aspiracions que vostès compleixin la 
llei, que no és el mateix. És sujeto, verbo, predicado: 
hay que cumplir la ley. És aquesta, la diferència.

I al senyor Bosch dir-li que no hi insisteixi, no he sigut 
jo la que l’ha amenaçat amb el Codi penal, ha sigut el 

senyor Mena, exfiscal en cap del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, molt proper al seu partit polític.

Gràcies.

(Maurici Lucena i Betriu demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Lucena...

Maurici Lucena i Betriu

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres entenem que hi ha 
un punt addicional a la moció presentada per Esquerra 
Republicana i ens agradaria demanar votació separa-
da d’aquest punt.

Gràcies.

La presidenta

Passem a la votació de la moció. Hi hauran dues vota-
cions: una primera sobre el text de la moció, tal com 
està, i una altra sobre la incorporació de l’esmena 
d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida. D’acord? (Pausa.)

Votem la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 68 vots a favor, 43 en contra i 
13 abstencions.

I votem ara la incorporació de l’esmena d’Iniciativa 
per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 83 vots a favor, 25 en contra i 
16 abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de seguretat 
ciutadana, ordre públic i gestió de 
la pobresa (tram. 302-00200/10)

I passem al darrer punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic i 
gestió de la pobresa, presentada pel Grup Mixt. Té la 
paraula la senyora Isabel Vallet. (Remor de veus.)

Isabel Vallet Sànchez

Faig ja? Sí, no? (Pausa.)

La presidenta

Ja pot començar, senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Gràcies. Doncs, bé, bona tarda de nou, per presen-
tar la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre po-
lítiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió 
de la pobresa. Una moció que toca diferents aspectes 
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i que ja ho diem nosaltres abans que tothom s’avanci 
dient que és una moció perdigonada, és a dir, no dóna 
una resposta integral a..., no construeix un model inte-
gral, per tant, sobre drets i llibertats, simplement trac-
ta de respostes immediates i també estructurals sobre 
alguns aspectes que ens preocupen (remor de veus)..., 
sobre alguns aspectes que ens preocupen, sobre com 
s’estan tractant... 

La presidenta

Senyora Vallet, perdoni..., un moment. (Pausa.) Ja pot 
seguir.

Isabel Vallet Sànchez

D’acord. Comentava que..., ara sí. Comentava que 
aquesta moció no dóna, tampoc era la seua intenció, 
una resposta integral sobre drets i llibertats; tracta de 
respostes immediates també estructurals sobre alguns 
aspectes que ens preocupen, sobretot sobre com s’es-
tà desequilibrant la balança entre els drets i llibertats 
individuals i col·lectius, i, per tant, com s’està aplicant 
una estratègia de repressió clara, que ha fet, precisa-
ment, desequilibrar, doncs, el dret a la seguretat i el 
dret a les llibertats individuals i col·lectives.

I, en aquest sentit, les propostes que fem en la moció 
volen redibuixar un escenari per a equilibrar, doncs, 
els drets de manifestació, els drets de reunió, els drets, 
com deia abans, i les llibertats col·lectives amb una 
pràctica de seguretat ciutadana que sigui respectuo-
sa, que sigui cooperativa, que sigui respectuosa, final-
ment, com dèiem, i sobretot adequada al moment que 
estem vivint.

Així, no?, enteníem que s’havien de rectificar tres as-
pectes claus sobre el que està passant ara: un eren les 
polítiques repressives de l’Estat espanyol, el segon era 
la normativa catalana sancionadora administrativa i 
el tercer era com s’està duent a terme la pràctica del 
Departament d’Interior respecte a la gestió repressiva, 
molts casos feta a la lleugera.

Diem que enteníem que, primer, s’havia de rectificar 
en pràctiques repressives que vulneren drets i lliber-
tats. I així, doncs, fem algunes exigències al Departa-
ment d’Interior perquè revisi d’ofici algunes acusaci-
ons, alguns expedients sancionadors que s’han fet amb 
l’única finalitat de reprimir, sabent que no anaven en-
lloc. També instem que es retirin les acusacions po-
pulars i particulars, doncs, per a processar a persones 
que han participat en piquets, en mobilitzacions, so-
bretot lligades a les reivindicacions laborals, per va-
gues i per protestes sindicals i socials. I també parlà-
vem, doncs, que s’havia d’acabar amb el fenomen del 
sometents, de les patrulles ciutadanes, perquè ente-
nem que no són la manera amb la qual s’han d’afron-
tar els problemes, si hi ha o si bona part són construïts 
de seguretat ciutadana.

Hem acceptat les esmenes d’Iniciativa per Catalunya 
Verds que fan referència a Can Vies i als sistemes 
d’identificació, perquè entenem que milloren, doncs, 
la nostra moció.

Hem arribat a una transacció amb Esquerra sobre els 
fitxers policials i amb un redactat que entenem que 
també pot acontentar a més gent.

I, sobretot, ens hem centrat a blindar bàsicament els 
drets de manifestació i els drets de reunió, sobretot 
els drets de la llibertat d’expressió davant o enfront a 
un moment en el qual, doncs, les condicions de vida 
són extremes per a molta part de la població i que les 
protestes aniran en augment si no hi han certes políti-
ques públiques que acaben amb l’emergència habita-
cional, que acaben amb l’emergència energètica, que 
acaben també amb una política laboral que explota 
treballadores i treballadors, i també, per descomptat, 
si no es tracta o si no es dóna solució a un problema, 
doncs, bàsicament democràtic d’aquesta part del país.

Per tant, parlem clarament de rebutjar la llei de segu-
retat ciutadana espanyola; parlem clarament, doncs, 
d’aquest blindatge del dret constitucional, si ho volen 
–amb la Constitució a la mà, aquells que tant els agra-
da defensar-la–, de manifestació, de reunió, de protes-
ta. I enteníem que havia de ser clara una remissió ex-
plícita, a més a més, a tot el que pugui passar a partir 
d’ara, el que està passant a partir d’ara, sobretot els 
moviments que pacíficament es manifesten per recol-
zar la decisió que ha pres bona part d’aquest país so-
bre votar el dia 9. 

Per què? Per si no fos prou –per si no fos prou– amb 
una llei espanyola de seguretat ciutadana que repri-
meix per sistema, per si no fos prou l’enduriment 
del Codi penal, doncs, per convertir en delicte els ac-
tes de re sistència i de protesta pacífica, per si no fos 
prou, aquesta setmana hem vist com l’estat d’excepció 
s’instal·lava al centre de Barcelona i la Policia Nacio-
nal i els Mossos d’Esquadra blindaven la Delega-
ció del Govern enfront de qualsevol tipus de protesta 
sobre la suspensió de la consulta. Per si no fos prou, 
doncs, hem rebut acusacions de sediciosos, amenaces 
amb denúncies penals, querelles, inhabilitacions, sus-
pensions de l’autonomia, etcètera. 

Per tant, el nostre missatge és clar: instem el Govern, 
instem el conseller... –que no ha pogut ser-hi perquè 
volia, d’alguna manera, dirigir personalment el dis-
positiu policial sobre la manifestació que aquesta tar-
da feien els estudiants per donar suport a la consulta, 
doncs–, instem el Govern que afegeixi un plus de res-
ponsabilitat que no es reprimeixi cap independentista 
que estigui protestant per exercir el seu dret democrà-
tic de votar el dia 9, i que si no té clar del costat de qui 
es posa, si al costat d’aquella gent que vol, que exigeix 
el seu dret a votar de manera democràtica o aquells... 
(La presidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i 
aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, l’il·lustre senyor Jaume 
Bosch.
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Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Coincidim amb la proposta, amb 
la moció que fa la CUP, i, en tot cas, votarem a favor 
de tots els punts i més, tenint present que ens han ac-
ceptat totes les esmenes que hem presentat.

I ara em dedico, una mica, un moment a explicar-les. 
La primera esmena afecta el punt 2: amb relació a la 
llei orgànica, a nosaltres ens semblava que era millor 
no pas dir que no s’aplicarà, sinó que s’insti el Govern 
a estudiar mecanismes alternatius que facin innecessà-
ria la seva aplicació. Ens semblava que era més acurat.

Hi ha un tema important que lliga amb una de les pro-
postes que fa la moció, que és tota la qüestió de les 
sancions també administratives imposades a persones 
que durant una vaga general han fet una manifesta-
ció o han fet una concentració i, d’alguna manera, són 
acusats de no haver comunicat aquesta concentració o 
aquesta manifestació al Departament d’Interior.

Ens sembla que és un error que això es pugui sancio-
nar. Nosaltres, igual que ho entenen el sindicats, en-
tenem que una vaga general precisament empara que 
hi hagi manifestacions i concentracions i que és ab-
solutament impossible que es puguin anunciar totes, 
perquè moltes d’elles moltes vegades són espontànies. 
I ens referíem, en concret, al cas dels sindicalistes de 
Sant Vicenç dels Horts, que amb motiu d’una mani-
festació que va tenir lloc en el marc de la vaga general 
del 14 de novembre del 2012 han estat sancionats pel 
Departament d’Interior.

Una tercera esmena era per completar la proposta de 
prohibició de les patrulles ciutadanes, recordant una 
cosa que hauria de ser evident, que és que cal donar 
compliment a la Resolució 24/10, de 23 maig de 2013, 
que instava el Govern a prohibir de forma immediata 
els sometents. Això no s’ha fet, i nosaltres recordem 
que cal fer-ho. Entenem el neguit de molts pagesos pel 
tema de la inseguretat, però la solució no és que hi ha-
gi sometents, la solució és millorar el servei de segu-
retat del Cos de Mossos d’Esquadra i dedicar-hi més 
efectius.

Una quarta esmena, que és ja d’addició, és amb relació 
al tema del tipus d’identificacions que es van fer amb 
motiu del conflicte de Can Vies. En l’última Comissió 
d’Interior nosaltres vam dir que nosaltres dubtem de 
la legalitat d’aquest sistema d’identificació i vam de-
manar, i es va aprovar, que el Departament d’Inte rior 
ens facilités, als grups parlamentaris, els informes ju-
rídics que diuen que avalen aquesta actuació. Però, en 
canvi, es va rebutjar una altra proposta que avui repe-
tim en el plenari, que és que nosaltres també dema-
nem un informe a la comissió de defensa del col·legi 
d’advocats, que es va manifestar amb relació a aquest 
tema. I en la mesura que en el Ple del debat de políti-
ca general es va decidir crear un comitè assessor ju-
rídic penal de la policia, demanem... –tal com ens ho 
va suggerir en el seu moment Esquerra Republicana–, 
demanem l’informe també a aquest nou organisme per 
tal d’avaluar tots plegats fins a quin punt es va actuar 
correctament o no en aquelles identificacions, sobretot 
també per prevenir de cara a un futur que no es torni 
a repetir.

I, finalment, una altra esmena d’addició, és en la qual, 
també recordant que en la Comissió d’Interior darrera 
ja tots els grups per unanimitat varen condemnar les 
agressions de tipus racista que hi va haver a Lleida re-
centment, ens sembla que és obligat, atesa la gravetat 
d’aquelles circumstàncies, que el director de la poli-
cia, el senyor Albert Batlle, comparegui a la Comissió 
d’Interior per donar explicacions, tant del que va pas-
sar, de com va passar, com també pels rumors que hi 
ha hagut –no sempre desmentits– de problemes entre 
la policia local i els Mossos d’Esquadra.

Ens sembla que està prou justificat que seria bo que 
avui el Parlament aprovés que el senyor Albert Batlle, 
com a director general de la policia, comparegui a la 
Comissió d’Interior i ens expliqui simplement com va-
lora el departament aquests fets, que són molt greus, 
perquè ja eren greus de per si, però, efectivament, el 
tema del racisme i dels antecedents de l’agressor hi 
afegeixen gravetat, alhora que en el seu moment, ho 
repeteixo, ja vam condemnar els fets, ens vam solida-
ritzar amb les víctimes i amb la seva família, però ara 
el que toca és que el Departament d’Interior ens expli-
qui què va passar, com es va actuar i si és veritat o no 
que hi va haver un element de descoordinació amb la 
policia local de Lleida.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per defensar les esmenes d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, la diputada Gemma Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Bé, nosaltres entenem i compartim part de la moció 
presentada, i del que hem tractat era, al nostre enten-
dre, de millorar, millorar el redactat, i potser, amb el 
redactat, millorar alguns aspectes jurídics de tal com 
està plantejada.

Les nostres esmenes han anat dirigides concretament 
en el primer cas a defensar que la Llei orgànica de se-
guretat ciutadana, 1/92, sigui interpretada i sigui apli-
cada amb un respecte escrupolós als drets fonamen-
tals de reunió i manifestació i al principi de mínima 
intervenció que ha de regir l’oportunitat policial, al 
principi d’oportunitat policial en les intervencions. 
L’hem redactat així, i ens semblava que acollia per-
fectament la proposta, doncs, de la moció. I entenem 
que aquest redactat hauria de ser vigent sempre com 
una lex artis de les actuacions policials en matèria de 
seguretat ciutadana.

Subscrivim el rebuig frontal a l’enduriment del Codi 
penal. I també volem refermar-nos en algunes de les 
qüestions que s’han aprovat a la Comissió d’Interior, o 
alguna, aquí, en el Ple. 

Pel que fa a les taxes judicials, nosaltres, formulat com 
està, no el podem subscriure en la mesura que contra-
diu les resolucions que s’han aprovat en aquest Ple i 
que nosaltres hem defensat. Bàsicament, que l’acord 
al qual s’havia arribat amb els agents jurídics des del 
Departament de Justícia..., i és que a Catalunya pràcti-
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cament no hi han taxes judicials; aquestes s’han reduït 
traient-les del concepte d’aplicació dirigit al ciutadà. 
Per tant, entenem que de facto no és necessari repro-
duir aquest plantejament quan això ja està superat per 
les circumstàncies, quant a les persones físiques. 

Donarem suport a l’esmena que ha estat acollida d’Ini-
ciativa per Catalunya quant a la sol·licitud de compa-
reixença del director general, perquè ens sembla que 
és un motiu, el que es planteja, imprescindible, que no 
necessàriament ha d’estar concentrat en aquests fets 
concrets sinó a tots els fets que poden estar vinculats 
a conductes racistes. Ens sembla que aquesta és una 
realitat que ha de ser acollida com una prioritat pel 
Departament d’Interior. I és normal que hagi de venir 
aquí el director general a explicar-nos quines són les 
actuacions que estan duent a terme, que han dut a ter-
me respecte d’aquests fets, i que, com deia el diputat 
Jaume Bosch, han de ser objecte de coordinació amb 
les policies locals. Per tant, donarem suport a aqueta 
proposta, que ha estat acollida per la proposant.

També agraïm que s’hagi acceptat parcialment no-
més el punt 3, la nostra esmena referida als fitxers 
poli cials. Això va ser objecte ja d’aprovació en aquest 
Ple, i, per tant, ens semblava que redundar en un tema 
que ja estava aprovat no calia, i ens sembla que no ca-
lia, però no podem ni abstenir-nos ni votar en contra, 
quan és una qüestió, doncs, que certament és impor-
tant de tenir present. 

No ens consta que els informes que es van emetre en 
el seu moment sobre la possible existència d’aquestes 
dades personals en alguns fitxers d’informació poli-
cial estiguin encara presents; és a dir, no sabem exac-
tament si el departament va fer tot el possible per ne-
tejar, des del punt de vista de les dades, els fitxers que 
es tenen.

En tot cas, per si no ha estat així, nosaltres hi donarem 
suport. I per això, doncs, hem acceptat la transacció. 
Donem suport a la necessitat d’un especial zel a cui-
dar aquests aspectes jurídics de garantir la protecció 
de dades personals i que, en tot cas, l’obtenció de les 
dades i l’estructuració de les dades personals, com es-
tem convençuts que el departament està fent, s’orien-
ten sempre amb un escrupolós respecte a la legalitat.

Per altra banda, donarem també suport a les qüesti-
ons vinculades als sistemes d’identificació. Ja ho vam 
aprovar l’altre dia a la Comissió d’Interior. Reiterarem 
el nostre suport que sigui el comitè jurídic, recentment 
creat, el que hagi d’emetre un informe per bolcar totes 
les exigències jurisprudencials en aquest àmbit, que 
ens sembla que, tot i ser necessari d’avançar, les noves 
tècniques d’identificació...

La vicepresidenta primera

Diputada...

Gemma Calvet i Barot

...no poden en cap moment depassar els límits esta-
blerts.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per presentar les esmenes del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula el diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, bé, avui estem davant d’una moció sobre políti-
ques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de 
la pobresa, i hi hem presentat esmenes; passaré a ex-
plicar les nostres esmenes, tanmateix..., com a posi-
cionar-me respecte als punts que contempla aquesta 
moció. 

D’entrada, dir que, als dos primers punts, que fan re-
ferència a la modificació, a la reforma de la Llei orgà-
nica 1/92 i a l’aplicació també d’aquesta llei, la nos-
tra posició, tot i que hi ha hagut una transacció també 
amb Iniciativa, serà d’abstenció. 

I serà d’abstenció amb preocupació, també, per veure 
en el primer punt una referència a un concepte que ens 
sorprèn una mica, que és el de la dissidència política. 
Nosaltres pensàvem –i pensem– que quan estem en un 
àmbit d’estat de dret, és molt més apropiat, en lloc de 
parlar de dissidència..., hi han dissidents a Cuba, hi 
han dissidents a Veneçuela, hi han dissidents a altres 
indrets, però aquí parlaríem en tot cas de pluralitat po-
lítica, que és un valor superior perfectament respectat 
i respectable a Espanya.

En tot cas, s’ha de dir que les reformes de lleis orgà-
niques al Congrés dels Diputats compten amb majo-
ria qualificada; per tant, ha de ser la majoria absoluta 
dels membres de la cambra. I pensem que és una com-
petència de la mateixa cambra i està en aquell àmbit. 
I entrar en això no ens agrada gaire; tenir el Parlament 
com a segona lectura no ens agrada gaire. 

El punt 3, que fa referència a les taxes judicials, el vo-
tarem a favor. 

Al punt 4 ja li avancem que votarem que no. Bé, que 
no perquè és una invasió de competències de l’execu-
tiu. Hi ha una facultat sancionadora, que és governa-
tiva, i que, a més a més, és revisable enfront dels tri-
bunals, per tant no hi ha cap indefensió jurídica, i el 
que no volem és tornar a enterrar un cop més Montes-
quieu. A nosaltres ens agrada que Montesquieu, dins 
del possible, segueixi tan viu com pugui estar.

El punt 5 el votarem a favor. Nosaltres havíem pre-
sentat una esmena pròpia, que pensem que encara mi-
llorava més el text, però bé, s’ha millorat prou perquè 
hi puguem donar suport. I, per tant, a aquesta garan-
tia que els fitxers policials en tot cas estiguin confor-
mes amb la Llei orgànica de protecció de dades perso-
nals, doncs, hi donarem suport, amb l’esmena que han 
transaccionat amb Esquerra Republicana. 

El punt 6, bé, a nosaltres ens sembla que..., hi hem 
presentat una esmena, una esmena que vull llegir, 
perquè pensem que s’ajusta molt més a la realitat ju-
rídica, que és..., nosaltres..., l’esmena era: «Prevenir i 
perseguir qualsevol actitud amenaçadora, intimidatò-
ria o coactiva contra els moviments polítics i socials 
que pacíficament i respectant la legalitat democràtica 
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exerceixin el dret de manifestació. Tanmateix, preve-
nir i perseguir qualsevol tipus de violència física o co-
activa que vulgui dificultar o impedir als membres de 
moviments polítics i socials legalment constituïts el 
lliure exercici de llur activitat a les institucions o fora 
d’elles, assegurant en tot moment la llibertat i la plura-
litat política.» Nosaltres pensem que aquesta esmena 
és molt més ajustada a aquest aparent espai d’impu-
nitat que sembla buscar el punt 6. Per tant, tal com ha 
quedat, nosaltres ens hi oposarem.

Respecte al punt 7, dir-los que tot i que hi ha hagut 
una transacció amb Iniciativa, també ens abstindrem, 
perquè, bé, és una atribució reconeguda en un govern 
democràtic, en el marc de l’estat de dret democràtic, 
doncs, que faci d’acusació particular si li pertoca i que 
tingui les seves atribucions perfectament intactes. Per 
tant, no hi podem votar a favor; tampoc ens hi oposa-
rem, però ens abstindrem.

Al vuitè punt, que fa referència a les patrulles ciutada-
nes, tot i que encara s’ha millorat més fent la referèn-
cia als sometents, nosaltres hi estem absolutament en 
contra, que el ciutadà s’hagi de buscar la vida quant a 
la seguretat ciutadana, i, per tant, hi donarem suport.

Al novè punt ens abstindrem. Ens abstindrem perquè, 
tot i que rebutgem fermament, a més, l’enduriment del 
Codi penal, ens sembla que el final del punt, doncs, no 
acaba d’estar prou clar; per nosaltres és una redacció 
confusa. Què vol dir «actes de resistència»? Serà paci-
fica o no. Per tant, ens hi abstindrem.

I finalment, al punt 10, doncs, dir que demanarem vo-
tació separada del 10.1 i del 10.2.

I l’onzè punt també el recolzarem. 

Demanem votació separada, d’una banda, dels punts 
1, 2, 7 i 9, i, d’una altra, dels punts 4, 6 i 10.1. 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari Socialista, el diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, en una tarda 
en què ha arribat una bona noticia, que és que el Con-
sell d’Estat acaba d’emetre un informe que podem dir 
que demoleix la reforma del Registre civil que prete-
nia el Govern del Partit Popular, es fa més, diguem-ne, 
suportable parlar de coses que certament són desagra-
dables i que estan en termes generals ben plantejades 
a la moció del Grup Mixt.

Des del Grup Parlamentari Socialista anunciar que 
ens abstindrem en els punts 2, 4 i 6, i votarem favora-
blement a la resta de punts que conté la moció que pre-
senten les Candidatures d’Unitat Popular. Bàsicament, 
la majoria d’ells han estat ja votats a la Comissió d’In-
terior, i nosaltres hi hem votat a favor, i el Grup Mixt, 
evidentment, en molts casos també. I com el temps és 
limitat, em centraré exclusivament en els aspectes que 
crec que són més rellevants del que planteja la moció.

En primer lloc, nosaltres coincidim amb el Grup 
Mixt, amb el grup proponent, però també amb altres 
grups que ja han fet ús de la paraula, que la reforma de 
la Llei de seguretat ciutadana que es pretén per part 
del Partit Popular és una reforma que alguns juristes 
dirien in peius, no?; és a dir, el que fa és retallar les lli-
bertats i retallar l’exercici d’alguns drets que s’exercei-
xen col·lectivament, com el de reunió o manifestació.

I el que volem assenyalar és que hi va haver un temps 
en què les reformes en el Codi penal o en la Llei de 
seguretat ciutadana que el Partit Popular anava, di-
guem-ne, anunciant es produïen o començaven a ca-
minar just després que fossin inspirades pel que ales-
hores era conseller d’Interior, actualment conseller 
d’Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig. I és fàcil 
repassar les hemeroteques, quan vèiem que diverses 
de les idees plantejades pel senyor Felip Puig eren im-
mediatament recollides pel senyor Fernández Díaz i 
posades, diguem-ne, sobre la taula del Govern perquè 
les tingués en consideració. 

Dir també que la reforma del Codi penal, que en di-
versos aspectes considerem negativa, però que con-
siderem també especialment negativa pel que fa a la 
consideració que fa dels actes, diguem-ne, de resis-
tència o de desobediència civil pacífica –ho dic per a 
tranquil·litat del diputat del Grup de Ciutadans–, em 
sembla una reforma que de totes totes va contra l’es-
perit, crec, del constituent i l’esperit amb què les nos-
tres lleis s’han anat desenvolupant al llarg dels anys de 
democràcia. Creiem, en el fons, que això indica que 
hi ha un cert domini de la ideologia del dret penal de 
l’enemic, aplicada en alguns casos, també, a través del 
dret administratiu, una certa concepció de l’espai pú-
blic, de les manifestacions que en l’espai públic es po-
den produir o no es poden produir, que és una ma-
nifestació, diguem-ne, en el fons de la ideologia del 
Partit Popular, compartida amb altres dretes, com al-
gunes que ens trobem aquí sovint votant amb el Partit 
Popular en qüestions d’ordre públic i seguretat ciuta-
dana, que en el fons el que fan és, com deia, retallar 
llibertats i, diguem-ne, tenir una concepció també de 
l’espai públic que pretén la seva asèpsia, la seva neu-
tralització com a espai de protesta social i que nosal-
tres no podem compartir de cap de les maneres.

Per últim, fer referència a un altre dels aspectes que 
considerem més transcendents dels que planteja el 
Grup Mixt, que és la qüestió de l’assetjament a les or-
ganitzacions sindicals i als treballadors i treballadores 
que de forma organitzada exerceixen els seus drets, 
com per exemple el dret de vaga.

Hem vist una política antisindical que s’expressa tant 
amb els intents de destrucció de la negociació col-
lectiva com amb la desregulació laboral, com amb la 
pràctica d’una autèntica persecució contra els vaguis-
tes i les vaguistes. De cap de les maneres el Grup So-
cialista pot admetre que això sigui una cosa que tingui 
continuïtat, i, per tant, donarà suport als punts de la 
moció que posen l’accent en aquesta qüestió.

I, si em queden encara alguns segons, que veig que 
sí, recordaré una cosa que a mi em van ensenyar de 
ben petit, que és que la solidaritat també vol dir tenir 
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en compte que els vaguistes que estan fent de piquet 
en una vaga general estan lluitant pels teus drets, pels 
drets de tots i totes, i que mai, mai es travessa una lí-
nia de piquet. I que, com va dir Joan Margarit: «La 
llibertat és quan comença l’alba / en un matí de vaga 
general.»

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari Popular, el diputat Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, presidenta. El Partit Popular no donarà su-
port als punts de la moció del Grup Mixt, llevat del 
darrer, del número 11, que fa referència a la comparei-
xença del director general, per les agressions racistes 
o presumptament racistes que es van produir a Lleida, 
i que ja s’hi ha fet referència. I no hi donarem suport, 
perquè aquesta moció, malgrat que en el títol es fa re-
ferència a les polítiques de seguretat i d’ordre públics, 
en el fons el que està proposant és que per a determi-
nats col·lectius –que entenem que han de ser afins a la 
CUP– no se’ls apliqui les normes de convivència que 
entre tots ens hem dotat.

En el fons, i des de la serenor i sense cap tipus d’acri-
tud, li expliquem que, després de llegir amb molt de 
«carinyo» la seva moció, arribem a aquesta conclusió, 
no? No sabem arribar a una altra. Perquè, dit amb pa-
raules planeres, eh?, i no és cap atac, eh?, però perquè 
ens entengui la gent. És a dir, per als amics de la CUP 
no s’ha de complir cap norma d’ordre públic, tot s’hi 
val, i, en el cas que hagin estat sancionats, o que en 
una sentència judicial hagin estat condemnats per uns 
comportaments que s’hagin produït, no es preocupin 
que ve la CUP al Parlament i diu: «Escolti, això no 
val, que els ho treguin.» Aquest és el plantejament. No 
complim les normes, i si vostè els sanciona, no es pre-
ocupi que la CUP al Parlament dirimirà que li traiem 
la multa o li traiem la sentència judicial.

I la pregunta és: per què? Senzillament perquè vos-
tès tenen una afinitat ideològica amb determinats col-
lectius a què vostè fa referència en la moció? Nosal-
tres creiem que realment el que hi ha, i vostè planteja 
aquí, és tot un privilegi: als meus amics, si fan una 
infracció, que no se’ls sancioni. Aquesta és la reduc-
ció del que s’està plantejant. Perquè, a més, la moció 
parteix d’un pressupòsit fals, i és que a Catalunya i a 
la resta d’Espanya no es respecten els drets i les lli-
bertats fonamentals de reunió, manifestació i opinió. 
No és cert, això. No ho podem acceptar que es par-
teixi d’aquí, perquè no és cert. I tant que es respec-
ten. I, per tant, ho hem de dir d’una forma clara: «Es-
colti, a Catalunya i a la resta d’Espanya es respecten 
aquests drets fonamentals. Al que no es dóna cobertu-
ra és a una altra cosa, que és, al·legant suposadament 
que estic exercint aquests drets, em dedico a fer altres 
coses.» Això és una altra qüestió. Em dedico a exer-
cir la violència, em dedico a coaccionar, em dedico a 
cremar contenidors..., que, per cert, hem de pagar els 

ciutadans, després. A això sí que no se li dóna cober-
tura. I per això sí que es sanciona, o administrativa-
ment o els jutges. Però estem parlant d’una qüestió di-
ferent, no la que vostès volen plantejar en els termes 
que suposadament plantegen en la seva moció.

Vostès fan algunes referències a les reformes del Par-
tit Popular del Govern d’Espanya en matèria de segu-
retat pública i en matèria de Codi penal. No tinc gai-
re temps, però sí que vull fer dues precisions, que no 
es recullen en la moció. En primer lloc, que, tal com es 
va comprometre el Govern d’Espanya, s’han modificat 
aquells aspectes de la reforma on els òrgans de l’Estat 
han manifestat dubtes sobre el seu ajust al nostre orde-
nament jurídic. I això, el ministre s’hi va comprome-
tre i ho ha fet. I, en segon lloc, que cal explicar que, 
entre moltes altres coses, el que fa aquesta reforma és 
que determinats comportaments que avui en dia estan 
en el Codi penal es treuen del Codi penal. Es despena-
litzen. I vostè està en contra d’això. I es situen en l’àm-
bit sancionador administratiu, que és un nivell molt 
més baix de sancionar... –i tant!–, perquè l’última res-
posta en una societat d’estat de dret és el Codi penal. 
I a vostès, això..., hi estan en contra. Nosaltres creiem 
que determinats comportaments no han d’estar en el 
Codi penal; en canvi, si es produeixen, sí que han de 
tindre una sanció administrativa.

Per altra banda, no compartim una altra afirmació que 
es fa, que és que hi han actituds criminalitzadores i 
amenaçadores envers aquells que treballen per la con-
sulta del 9 de novembre. Vostès vénen aquí a fer vic-
timisme. No ens ho creiem això, no ens ho creiem en 
absolut.

Però, ara que vostè parla d’això en la seva moció, 
sap què ens agradaria, també? Que quan partits com 
el Partit Popular i altres partits, com Convergèn-
cia i Unió, i d’altres, com el Partit Socialista, patei-
xen greus danys a les seves seus, vostès manifestes-
sin aquesta preocupació que manifesten ara en la seva 
moció. Quan regidors, militants, simpatitzants del 
Partit Popular i d’altres partits que acabo d’esmentar 
pateixen coaccions, vostès manifestessin aquesta pre-
ocupació, també. I sap què passa? Que quan sorgei-
xen aquestes coses a Catalunya –sense generar cap ti-
pus d’acritud, però ara estic fent una descripció–, jo 
no sento la CUP condemnant aquests comportaments. 
(Veus de fons.) Mai els hem sentit.

Per tant, nosaltres..., sap quina és la diferència entre 
vostès i nosaltres? Que nosaltres condemnem la vio-
lència la pateixi qui la pateixi, perquè és inadmissi-
ble. La pregunta que nosaltres ens fem és si vostès fan 
el mateix. A dia d’avui no ho han demostrat, i quan 
són alguns que pateixen la violència, vostès no la con-
demnen, cosa que és bastant greu. Nosaltres, si vostè 
algun dia pateix violència, seré el primer a condem-
nar aquesta violència perquè és inadmissible en un es-
tat democràtic. (Veus de fons.) Sí, sí..., senyora Vallet, 
pensi-ho, perquè jo ho he fet; en canvi, vostè no ho ha 
fet. Aquesta és la diferència entre vostè i jo, entre la 
CUP i el Partit Popular.

Gràcies, senyora presidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments.)
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La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, el diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Diputat..., deixi’m, en primer lloc, 
excusar la presència del conseller d’Interior, que per 
una qüestió ineludible no pot ser aquí. Saben perfec-
tament que en totes les mocions el conseller Espadaler 
es troba sempre entre nosaltres.

Deixi’m, en primer lloc, comentar una qüestió que té 
a veure amb el que és l’estructura i el context d’aques-
ta moció. És cert que, de vegades, en política, té va-
lor situar-se en el centre de l’espectre i de l’espai po-
lític; i els haig de manifestar, en primer lloc, que el 
posicio nament de Convergència procura, en la mesura 
del possible i amb aquesta qüestió especialment, situ-
ar-se en el punt mig del que han estat bàsicament les 
intervencions entre les del Partit Popular, que acabem 
de sentir, i la de la resta de grups polítics que fan, cer-
tament, discursos que és difícil d’equilibrar o de posar 
en una balança per tal que es puguin a portar a terme, 
precisament, polítiques que siguin beneficioses per a 
la societat en general i per als ciutadans en concret.

Aquesta moció era molt variada: feia referència a dife-
rents temàtiques. I el que voldria és estructurar la me-
va intervenció, precisament, a partir de quatre eixos 
fonamentals, que són: en primer lloc, la referència a 
la Llei 1/92. Som conscients perfectament que aquesta 
és una llei antiga, que ha esdevingut en alguns espais 
i en alguns articles anacrònica i que mereix, necessà-
riament, una renovació. Una altra cosa és que és difí-
cil coincidir amb els paràmetres que el Partit Popular, 
segurament, tirarà endavant amb aquesta llei. I també 
seria difícil, per a nosaltres, donar suport a paràmetres 
o plantejaments que es plantegen o es porten a terme, 
precisament, en l’àmbit d’altres posicionaments polí-
tics. Per tant, també insisteixo en la idea de l’equilibri 
i del centralisme pel que fa a aquesta qüestió.

Hi ha un altre punt important en aquesta moció que 
fa referència a les taxes judicials –un àmbit que po-
dríem localitzar-lo estructuralment en el Departament 
de Justícia–, però sí que cal dir que..., a diferència de 
la llei de l’Estat, pel que fa a les taxes judicials –que 
amb el nomenament del nou ministre de justícia sem-
bla que es modificarà el que era el plantejament ini-
cialment aprovat–, que és que el Govern de Catalunya 
ja ha respost a aquesta doble imposició que hi havia 
respecte a les taxes judicials i al fet que aquestes taxes 
judicials, i pel que fa a la seva quantia, no permetien 
que alguns particulars i algunes empreses, petites em-
preses, tinguessin accés amb tota la facilitat que ne-
cessita l’Administració de justícia.

La Generalitat va aprovar un decret; aquest decret ha 
estat confirmat per una sentència del Constitucional, i, 
per tant, des d’aquest punt de vista, hem complert per-
fectament amb el que la moció de la CUP demanava.

Es fa referència, també, a un seguit d’expedients san-
cionadors, que, des de la nostra perspectiva, el que no 
es pot demanar a un govern és que desatengui el que 

són les normatives bàsiques i el que és la legalitat res-
pecte a l’aplicació d’aquests expedients sancionadors. 
De fet, en via administrativa és perfectament possible 
i, a més a més, és, d’alguna manera, edificant que a 
qui li obren un expedient sancionador té –des d’una 
perspectiva, hi insisteixo, administrativa– totes les 
possibilitats del món per presentar al·legacions, i, en 
tot cas, la decisió definitiva es pot recórrer també en via 
judicial. Per tant, demanar l’exoneració de responsa-
bilitats en expedients sancionadors que ja tenen prò-
piament un expedient tramitat, hem considerat que, 
des d’una perspectiva sobretot governamental, no la 
trobàvem del tot acurada.

I en darrer terme dues qüestions. Una, que té a veu-
re amb les patrulles urbanes. El conseller Espadaler, 
en diferents ocasions –però recordo un plenari molt 
concret–, es va manifestar clarament en contra, pre-
cisament, d’aquestes patrulles urbanes; fins i tot vam 
fixar posicionament a l’hora de la votació, i, per tant, 
des d’aquesta perspectiva, l’única cosa que ens queda 
per concretar i definir és que acceptem perfectament 
el que és la col·laboració ciutadana amb els Mossos 
d’Esquadra, precisament per portar a terme tot el que 
siguin tasques per a la vigilància i la protecció dels 
béns dels particulars i de les empreses en alguns ca-
sos i molt concretament en l’àmbit agrícola, que són 
qui, precisament, pateixen amb més assiduïtat aques-
tes problemàtiques.

I, en darrer terme, votarem a favor de la compareixen-
ça del director de la policia per tal que comparegui 
a la Comissió d’Interior, no només per la qüestió es-
tricta de Lleida, en la qual es fa referència a la moció, 
sinó perquè, de fet, des de la seva presa de possessió, 
és interessant i és lògic i té tota la seva coherència que 
vingui al Parlament i expliqui quines són les línies de 
treball que portarà a terme, precisament, des del seu 
propi àmbit.

Respecte a les altres qüestions, aquest grup parlamen-
tari votarà en contra pels motius al·legats. I, en tot cas, 
insistir en una qüestió que té a veure amb la manera de 
com s’aplica algunes vegades el Codi penal: brandar 
assíduament el Codi penal per posicionaments polítics 
no és una bona opció. El que sí nosaltres entenem com 
a grup parlamentari és que en el que és pròpiament 
la intervenció administrativa, en molts casos, d’algu-
na manera el plantejament de la mínima punibilitat, 
doncs, respecte a aquestes qüestions també la defen-
sem, i a més a més l’apliquem, sobretot amb mesu-
res... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’orador 
i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la 
senyora Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs bé, sobre les intervencions, primer que res, 
agrair el to a la majoria de grups que han intervingut.

Sobre les esmenes d’Iniciativa, és cert que les hem ac-
ceptades totes. Enteníem, ho he dit abans, que millo-
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raven la moció, i enteníem, a més a més, que era es-
pecialment important la compareixença per a explicar 
les agressions racistes a Lleida.

A Esquerra Republicana agrair-li que, malgrat que 
s’hagi votat, doncs, hagi recolzat l’eliminació de les 
fitxes policials; perquè sí que és cert que ja es va votar 
i es va aprovar, però posteriorment a aquesta aprova-
ció hi han hagut dos casos que ens han alertat: un so-
bre un dispositiu d’escoltes a la Casa de la Muntanya 
i un altre sobre seguiment i vigilància al casal inde-
pendentista La Cruïlla, que d’alguna manera posen en 
escac el compliment d’aquella resolució que ja es va 
aprovar.

A Ciutadans, comentar-los, sobre el punt 6, que di-
uen que nosaltres busquem impunitat. Doncs, no sé 
si s’han rellegit el literal del punt, però el literal del 
punt parla de «moviments polítics i socials que pací-
ficament i democràticament treballen perquè el 9 de 
novembre es convoqui una consulta a Catalunya». Ho 
remarco: «pacíficament i democràticament». Crec que 
és bastant clar, i, en tot cas, no m’agradaria que s’in-
duís a error.

I al PSC també agrair-li totes les valoracions i el su-
port. 

I, finalment, doncs bé..., en fi, no podria fer una al-
tra cosa que dir que si el Partit Popular pot donar lli-
çons sobre no-compliment de normes, i tant que les 
pot donar! Pot donar lliçons sobre no-compliment de 
normes fiscals, sobre no-compliment de normes pe-
nals, sobre no-compliment de normes administrati-
ves, sobre no-compliment de normes civils, sobre no-
compliment de normes, fins i tot, mercantils associats 
a delictes que han comès personalitats vinculades al 
partit i amb càrrecs públics. I tant que poden donar 
lliçons sobre no-compliment de normes! I aquesta..., 
com ho diria?, vehemència per explicar que per als de 
la CUP la llei no val? Doncs, per als que no val, se-
gur, són per als que vostès han indultat en el Govern 
espanyol, per a aquests segur que no val el compli-
ment de la llei.

Per últim, ens deien que aquí venim a fer victimisme. 
Doncs, miri, lliçons sobre què és civisme vostès que 
desnonen, vostès que deixen fora del sistema sanitari 
la gent migrada i quasi nou-centes mil persones que 
no hi poden accedir, vostès que tenen a les seues fi-
les persones com Fabra, persones com Matas, tenen la 
trama Gürtel, tenen la trama Naranjax i moltes altres 
trames de corrupció, lliçons sobre civisme, vostès, les 
justes –lliçons sobre civisme vostès les justes–, perquè 
els que vénen a fer victimisme són vostès. (Remor de 
veus.) Per tant, cada dia –cada dia– que parlen aquí, ja 
ho hem dit, cada amenaça que ens fan, cada acusació 
de sediciosos, cada dia que ens repeteixen que Espa-
nya és una, grande, libre, unida, blanca, cada dia ens 
carreguen de raons, cada dia, perquè nosaltres seguim 
reclamant que el dia 9 volem votar; cada dia ens carre-
guen de raons, i sota les seves amenaces nosaltres ja fa 
molt de temps que vam perdre la por.

(Pere Calbó i Roca demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Calbó...

Pere Calbó i Roca

No, presidenta..., molt ràpidament, només per dema-
nar votació separada, i demanaríem que es pogués vo-
tar punt per punt, si us plau.

La presidenta

Molt bé. (Gemma Calvet i Barot demana per parlar.) 
Senyora Calvet...

Gemma Calvet i Barot

Voldríem demanar també en el punt 10 votació sepa-
rada dels punts.

La presidenta

10.1 i 10.2..., molt bé.

Gemma Calvet i Barot

Tot... –tot.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Passem a la votació de la darrera moció, i votarem punt 
per punt.

Punt 1 –punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 51 vots a favor, 63 en contra i 9 abs-
tencions.

Punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 33 vots a favor, 64 en contra i 
26 abstencions.

Punt 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 42 vots a favor, 63 en contra i 
18 abstencions.

Punt 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 15 vots a favor, 72 en contra i 
36 abstencions.

Punt 5.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor, 63 en contra.

Punt 6.

Comença la votació.
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Ha estat rebutjat per 33 vots a favor, 72 en contra i 
18 abstencions.

Punt 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 33 vots a favor, 63 en contra i 
27 abstencions.

Punt 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor, 63 en contra.

Punt 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 51 vots a favor, 63 en contra, 9 abs-
tencions.

Punt 10.1 –10.1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 51 vots a favor, 72 en contra.

Punt 10.2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 59 vots a favor, 64 en contra.

I punt 11.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 123 vots a favor.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart del nou del vespre i nou 
minuts.


	Interpel·lació
	al Govern sobre el model
de turisme (tram. 300-00209/10)

	Interpel·lació
	al Govern sobre el model turístic (tram. 300-00211/10)

	Proposició de llei
	de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 202-00035/10)

	Proposta de resolució
	de creació d’una comissió d’investigació sobre comptes corrents bancaris en paradisos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs públics, i sobre l’enriquiment il·lícit i el cobrament de comissions il·legals per part d’aquests (tram. 252-00016/10)

	Proposta de resolució
	de creació d’una comissió d’investigació sobre el frau i l’evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política (tram. 252-00017/10)

	Moció
	subsegüent a la 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. 302-00194/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari i els centres logístics (tram. 302-00195/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives per al 2015 (tram. 302-00196/10)

	Moció 
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran (tram. 302-00197/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’assignació pressupostària per a sanitat i les previsions per al 2015 (tram. 302-00198/10)

	Declaració
	del Parlament de Catalunya d’adhesió a les iniciatives internacionals per a denunciar la persecució de les minories culturals i religioses a l’Iraq i a Síria (tram. 401-00020/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a bastir les estructures d’estat necessàries per a la transició nacional (tram. 302-00199/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa (tram. 302-00200/10)





 1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades 
l’1 d’octubre, a les 10.00 h).


2. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).


3. Procediment per a elegir set membres de la Comis-
sió de Control de les Consultes Populars no Referen-
dàries. Tram. 284-00023/10. Grups parlamentaris. 
Designació.


4. Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost 
sobre la producció 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, Finan-
ces i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió, de les esmenes reservades i de les esme-
nes subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries (dictamen: BOPC 368, 3, dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 382, 3, 
esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries: BOPC 396).


5. Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Tram. 202-
00035/10. Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció. Debat i votació del dictamen de la Comissió, de 
les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents 
al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
(dictamen: BOPC 363, 3, dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries: BOPC 381, 5, esmenes subse-


güents al dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries: BOPC 388, 12). (Aquest punt es debatrà el 2 
d’octubre, a les 10 del matí).


6. Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya. Tram. 200-00022/10. Go-
vern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 342, 
32; 396, 19).


7. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de la Constitució. Tram. 270-
00013/10. Grup Parlamentari Socialista. Proposta de tramitació 
en lectura única (text presentat: BOPC 385, 30). (Punt retirat de 
l’ordre del dia).


8. Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre comptes corrents bancaris en pa-
radisos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs públics, 
i sobre l’enriquiment il·lícit i el cobrament de comis-
sions il·legals per part d’aquests. Tram. 252-00016/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
i Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.


9. Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre el frau i l’evasió fiscals i les pràc-
tiques de corrupció política. Tram. 252-00017/10. 
Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.


10. Informe de la Comissió d’Estudi dels Permi-
sos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencio nals per mitjà de Fracturació Hidràulica. 
Tram. 260-00002/10. Comissió d’Estudi dels Per-
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misos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica. 
Debat i votació del document que recull el resultat dels 
treballs de la comissió.


11. Interpel·lació al Govern sobre el suport a la innova-
ció en els processos productius. Tram. 300-00210/10. 
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.


12. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi-
ques amb relació a l’economia col·laborativa. Tram. 
300-00213/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.


13. Interpel·lació al Govern sobre la seva gestió eco-
nòmica. Tram. 300-00208/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.


14. Interpel·lació al Govern sobre els casos de legionel-
losi. Tram. 300-00212/10. Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya. Substanciació.


15. Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme. 
Tram. 300-00209/10. Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Interpel·lació al Govern sobre el model turístic. 
Tram. 300-00211/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació del reial decret que garanteix el dret 
dels alumnes a rebre l’ensenyament en totes les llen-
gües oficials a Catalunya. Tram. 302-00194/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el transport ferroviari i els centres logístics. Tram. 
302-00195/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.


19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’execució dels pressupostos de la Generalitat 
per al 2014 i les perspectives per al 2015. Tram. 302-
00196/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i vo-
tació.


20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de suport a la gent gran. Tram. 
302-00197/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.


21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’assignació pressupostària per a sanitat i les 
previsions per al 2015. Tram. 302-00198/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.


22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a bastir les estructures d’estat 
necessàries per a la transició nacional. Tram. 302-
00199/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.


23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre pú-
blic i gestió de la pobresa. Tram. 302-00200/10. Grup 
Mixt. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades l’1 d’octubre de 2014 a 
les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el pagament del deute pendent a les farmà cies 
i a les entitats del tercer sector social. Tram. 310-
00360/10. Carina Mejías Sánchez, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els casos de legionel·losi a Sabadell i Ripollet. 
Tram. 310-00361/10. Marta Ribas Frías, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius i les actuacions que preveu el Pla 
de joventut. Tram. 310-00364/10. Jordi Turull i Ne-
gre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les implicacions dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2015 en els pressupostos de la Genera-
litat. Tram. 310-00365/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures adoptades per a l’arranjament 
de la carretera N-II al pas per Badalona. Tram. 310-
00366/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de comunicació del Departament de 
Salut amb relació a l’alerta per legionel·losi. Tram. 
310-00362/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’educació infantil. Tram. 310-00363/10. Mauri-
ci Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la lluita contra la pobresa i el pagament dels in-
teressos del deute. Tram. 310-00371/10. Quim Arru-
fat Ibáñez, del Grup Mixt. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política pressupostària. Tram. 310-00369/10. 


Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments a les entitats del sector social. 
Tram. 310-00370/10. Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions jurídiques del Govern espanyol 
amb relació a la consulta. Tram. 310-00367/10. Mar-
ta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el nou medicament contra l’hepatitis C i 
sobre els brots de legionel·losi al Vallès. Tram. 310-
00368/10. Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana 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. 317-00212/10. 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. 
317-00211/10. 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. 
317-00213/10. 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. 
317-00217/10. 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. 
317-00214/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00216/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00215/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 2 | CONEIXEMENT


Comunicació al Ple de la composició de les 
meses de les comissions (art. 41.2 del Re-
glament)


Comissions legislatives


Comissió d’Interior


President:  Celestino Corbacho i Chaves
Vicepresident: Xavier Cima Ruiz
Secretari:  Josep Cosconera i Carabassa
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PUNT 3 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir set membres de la 
Comissió de Control de les Consultes Popu-
lars no Referendàries
Tram. 284-00023/10


Propostes de candidats
Reg. 81030 i 81036 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 29.09.2014


Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa i el Grup Mixt (reg. 81030 i 81036)


– Mercè Barceló i Serramalera
– Joaquim Brugué Torruella
– Alfons González Bondia
– Miquel Martin Casals
– Marc Marsal Ferret
– Jordi Matas Dalmases
– Benet Salellas Vilar


N. de la R.: Els currículums dels candidats poden és-
ser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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PUNT 6 | DEBAT DE TOTALITAT I VOTACIÓ 
DE LES ESMENES A LA TOTALITAT


Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10


Esmenes a la totalitat
Reg. 75538; 77403 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 09.09.2014


El text de la Projecte de llei ha estat publicat en el 
BOPC 342, pàg. 32, del 23 de juny de 2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 75538)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya (tram. 200-00022/10).


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


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 77403)


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 d’incor-
poració de la propietat temporal i de la propietat com-
partida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya 
(tram. 200-00022/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 4 de setembre de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
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PUNT 8 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’investigació sobre comptes cor-
rents bancaris en paradisos fiscals a nom 
de càrrecs i excàrrecs públics, i sobre l’enri-
quiment il·lícit i el cobrament de comissions 
il·legals per part d’aquests
Tram. 252-00016/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de 


Catalunya, Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 76950 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.09.2014


A la Mesa del Parlament


Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix 
l’article 58 del Reglament del Parlament, sol·liciten la 


creació d’una comissió d’investigació amb relació a 
l’existència de comptes corrents bancaris en paradi-
sos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs públics de la 
Generalitat, el seu enriquiment il·lícit i/o el cobrament 
de comissions il·legals.


Un cop formalitzada la constitució de la comissió, 
d’acord amb el que estableix l’article 58.4 del Regla-
ment del Parlament, la comissió ha d’elaborar i apro-
var un pla de treball que determini els diversos aspec-
tes de la investigació.


Palau del Parlament, 2 de setembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher  Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP del PPC  Portaveu del GP de C’s 
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PUNT 9 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’investigació sobre el frau i l’evasió 
fiscals i les pràctiques de corrupció política 
Tram. 252-00017/10


Presentació
Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 


Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 


Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya


Reg. 77184 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.09.2014


A la Mesa del Parlament


Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix 
l’article 58.3 del Reglament del Parlament, sol·liciten 


la creació d’una Comissió d’Investigació sobre Frau i 
Evasió Fiscal i Pràctiques de Corrupció Política.


La Comissió té per objecte avaluar i investigar, en el 
context del cas Pujol, les diverses modalitats de frau, 
evasió i elusió fiscal; determinar les pràctiques de 
corrupció en contextos de contractació i concertació 
público-privada i escatir les responsabilitats políti-
ques i institucionals en les darreres dècades.


Un cop formalitzada la constitució de la comissió, 
d’acord amb el que estableix l’article 58.4 del Regla-
ment del Parlament, la comissió ha d’elaborar i apro-
var un pla de treball que determini els diversos aspec-
tes de la investigació.


Palau del Parlament, 3 de setembre de 2014


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt; 
Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA, i 
Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC
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PUNT 10 | DEBAT I VOTACIÓ


Informe de la Comissió d’Estudi dels Permi-
sos de Prospecció i Explotació d’Hidrocar-
burs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica
Tram. 260-00002/10


Informe i conclusions de la Comissió


A la Mesa del Parlament


La Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica, en la sessió tinguda el 
12 de novembre de 2013, d’acord amb l’article 57.3 
del Reglament del Parlament, ha aprovat l’informe i 
les conclusions següents: 


Informe i conclusions de la Comissió 
d’Estudi dels permisos de prospecció 
i explotació d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica


I. Informe


1. Creació de la Comissió


2. Antecedents parlamentaris


3. Constitució de la Comissió


4. Pla de treball de la Comissió


5. Compareixences tingudes


6. Documentació lliurada


7.  Propostes de conclusions presentades pels grups par-
lamentaris


II. Conclusions de la Comissió


N. de la R.: L’Informe de la Comissió ha estat publicat 
en el BOPC 358, pàg. 3, del 14 de juliol de 2014.


II. Conclusions de la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica


1. L’experiència actual als Estats Units indica que les 
explotacions d’hidrocarburs (gas i petroli) de roca 
mare amb resultats econòmics i socials dispars i dub-
tosos tenen les característiques geològiques següents: 


– Existència de roca mare a una profunditat d’entre 
1.000 i 4.000 metres, amb una projecció en planta 
(extensió de l’àrea projectada a la superfície) de dese-
nes de milers de quilòmetres quadrats i una potència 
(gruix de la capa) de desenes de metres.


– Contingut de matèria orgànica igual o superior al 2%.


– Jaciments de milers de quilòmetres quadrats.


Segons els estudis realitzats fins a la data, a Catalunya 
no hi ha formacions de milers de quilòmetres qua-
drats. Només hi ha indicis d’existència de recursos als 
Pirineus, a l’anomenada formació de margues d’Ar-
màncies, que té una projecció en planta de 360 km2, 
una potència estimada de 40 m i un contingut de ma-
tèria orgànica de l’ordre de l’1,3%. Tots aquests valors 
es troben clarament per sota de les característiques 
descrites per a les explotacions rendibles conegudes.


Per tant, en la planificació energètica de Catalunya, no 
s’ha de tenir en compte l’explotació d’hidrocarburs de 
roca mare com a font potencial d’energia autòctona, 
tant per raons geològiques com socials i ambientals.


2. Es pot determinar, doncs, que l’explotació d’hidro-
carburs en margues i pissarra (també anomenada no 
convencional) presenta tot un seguit d’impactes i in-
convenients, a banda de qüestions no resoltes o, sim-
plement, poc conegudes.


El Parlament de Catalunya considera la fracturació 
hidràulica ( fracking) una tecnologia tècnicament no 
fiable i potencialment perillosa, de la qual no es co-
neixen completament els efectes sobre el medi i la sa-
lut de les persones i de la fauna, i que, segons les con-
dicions del lloc, pot ésser ineficient tant des del punt 
de vista energètic com econòmic i socioambiental.


3. Tot i que el marc normatiu –d’àmbit estatal– per-
met sol·licitar permisos d’investigació per part de la 
iniciativa privada, la normativa actual no estableix 
cap procediment específic per als projectes d’inves-
tigació o d’explotació d’hidrocarburs mitjançant la 
fracturació hidràulica. És per aquest motiu que el Par-
lament de Catalunya proposa: 


– Que la Direcció General de Qualitat Ambiental de 
la Generalitat inclogui aquestes activitats d’exploració 
i d’investigació d’hidrocarburs en l’annex I.2.a de la 
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, a l’efecte de sotmetre-les al 
règim d’autorització ambiental i declaració d’impacte 
ambiental, i en faci el desplegament pertinent.


– Plantejar les reformes legislatives o les delegacions 
de competències necessàries perquè el paper de la 
Generalitat sigui més determinant tant en la legisla-
ció com en l’autorització i el control de la investigació 
en àrees compartides i marítimes i en l’explotació de 
jaciments d’hidrocarburs del subsòl català, especial-
ment els no convencionals.


Cal tenir en compte l’article 27 de l’Estatut d’auto-
nomia, que estableix els drets i deures amb relació al 
medi ambient: 


«1. Totes les persones tenen dret a viure en un medi 
equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut, 
d’acord amb els estàndards i els nivells de protecció 
que determinen les lleis. També tenen dret a gaudir 
dels recursos naturals i del paisatge en condicions 
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d’igualtat, i tenen el deure de fer-ne un ús responsable 
i evitar-ne el malbaratament.» 


Així mateix, cal tenir en compte la preservació de les 
condicions ambientals per a preservar la fauna i la flora.


«2. Totes les persones tenen dret a la protecció davant 
les diferents formes de contaminació, d’acord amb els 
estàndards i els nivells que determinen les lleis. Tam-
bé tenen el deure de col·laborar en la conservació del 
patrimoni natural i en les actuacions que tendeixin a 
eliminar les diferents formes de contaminació, amb 
l’objectiu de mantenir-lo i conservar-lo per a les gene-
racions futures.


»3. Totes les persones tenen dret a accedir a la in-
formació mediambiental de què disposen els poders 
públics. El dret d’informació només pot ésser limitat 
per motius d’ordre públic justificats, en els termes que 
estableixen les lleis.»


4. El Parlament de Catalunya considera que solament 
la injecció subterrània de productes de toxicitat pro-
vada ja hauria d’ésser qüestionada com a pràctica i 
hauria d’ésser susceptible d’ésser considerada causa 
suficient per a prohibir la pràctica de les tècniques 
d’explotació d’hidrocarburs per fragmentació hidràu-
lica, de conformitat amb les disposicions de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. A més d’aquests impac-
tes directes sobre el subsòl i els aqüífers, cal valorar 
també els impactes potencials a mitjà i llarg termini 
no suficientment coneguts. Una altra evidència que 
es tracta d’una tècnica gens fiable i amb grans costos 
ambientals és l’alta demanda de recursos hídrics, que 
serien impossibles de complir, en un país mediterrani 
com Catalunya, sense augmentar l’extracció d’aigua 
dels aqüífers i posant-ne en risc la integritat.


Els impactes al subsòl i llur repercussió en forma de 
moviments sísmics sembla que són directament pro-
porcionals a la injecció de fluids, i també la causa dels 
terratrèmols.


5. El Govern, en data del 15 d’octubre de 2013, va 
denegar els permisos d’investigació d’hidrocarburs 
dels projectes Darwin i Leonardo, en la línia de les 
conclusions de l’Informe del Grup de Treball sobre la 
Investigació i l’Extracció d’Hidrocarburs per Fractu-
ració Hidràulica i dels compromisos establerts en el 
debat de política general.


6. Pel que fa a les sol·licituds Atlas, Perseo, Prometeo 
i Helios, presentades davant el Ministeri d’Indústria 
el 22 de febrer del 2011 i pendents de resolució i per 
tant no tramitades per la Generalitat però que afecten 
municipis de Catalunya i de l’Aragó, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a instar el Ministeri d’In-
dústria a no autoritzar les quatre sol·licituds d’inves-
tigació que tramita, si més no pel que fa al territori 
català. Si la petició no és atesa i aquestes sol·licituds 


s’autoritzen, el Parlament insta el Govern a presentar 
recurs contra la decisió.


7. Les incerteses i la manca de solucions amb relació 
als residus provinents de la utilització de la fractura-
ció hidràulica fan que es pugui considerar la fracturació 
hidràulica una tècnica poc fiable.


No només cal tenir en compte els residus dels fluids 
de retorn (l’anomenat back flow), que són de difícil 
tractament i una gran part es tracta per decantació a 
cel obert i per evaporació, sinó també els residus que 
resten a dins, que amb el temps, a causa de les pres-
sions i la pròpia gravetat, prenen les vies que poden i 
contaminen les capes més superficials.


El Parlament de Catalunya considera que la tecnolo-
gia de fracturació hidràulica horitzontal és d’una ren-
dibilitat energètica i econòmica més que dubtosa si 
es té en compte que la taxa de retorn és negativa si 
es prenen en consideració tant les despeses d’inversió 
com els costos directes i indirectes i especialment els 
costos de la rehabilitació de l’entorn que en teoria és 
necessària fer posteriorment a l’activitat.


Per tot plegat no sembla que la tecnologia de la frac-
tura hidràulica pugui contribuir, d’una manera signi-
ficativa, a la combinació energètica entre la Unió Eu-
ropea i Catalunya.


8. La fracturació hidràulica és una tecnologia que 
aprofundeix en la utilització dels recursos fòssils no 
renovables del planeta i que frena la transició cap a 
un nou escenari energètic mundial; és per tot això que 
convé de mantenir l’aposta perquè les polítiques d’es-
talvi i eficiència energètica siguin claus per a assolir 
un model econòmic competitiu, de baixa intensitat 
d’energia i de baixa emissió de carboni. Igualment, 
cal mantenir les energies renovables com a opció es-
tratègica per a la menor dependència energètica del 
país i impulsar mesures en l’àmbit energètic i altres 
que permetin que les empreses catalanes també gua-
nyin en competitivitat.


9. Els impactes potencials són prou seriosos i l’afec-
tació territorial prou extensa per obligar-nos a exigir 
la màxima transparència a les administracions i als 
agents implicats, públics o privats, amb la posada en 
marxa de mecanismes d’informació i participació 
pública en la presa de decisions en aquest àmbit. En 
aquest punt cal destacar la importància decisiva que 
han tingut els moviments i plataformes socials, el món 
municipalista i el rebuig de la societat catalana en ge-
neral.


Igualment és recomanable introduir mecanismes de 
participació amb els ajuntaments dels municipis afec-
tats prèviament a la presa de decisions.


10. Davant de totes aquestes qüestions i sobre la base 
del més elemental principi de precaució cal impulsar 
el marc legal necessari, tant a escala europea com es-







 11 | Sessió plenària 41


panyola i catalana, per a impedir la proliferació de 
projectes de fracturació hidràulica a Catalunya. Així 
mateix, el Parlament de Catalunya considera que la 
Unió Europea hauria d’impulsar la monitorització i la 
realització d’estudis sobre els efectes de la fracturació 
hidràulica en el medi ambient, en la salut de les per-
sones i en les condicions de vida de la fauna i la flora, 
en les explotacions existents a Europa.


El Parlament de Catalunya considera necessari també 
fer una advertència respecte als acords de lliure mer-
cat que la Unió Europea signa i pot signar amb tercers 
estats, que obren la porta a defugir les normatives 
europees contra el desenvolupament de la fracturació 
hidràulica.


Així, en l’explotació de recursos naturals, concreta-
ment en el cas de l’aprofitament d’hidrocarburs, no 
és permès d’utilitzar la tecnologia de la fracturació 
hidràulica quan pugui tenir efectes negatius sobre les 
característiques geològiques, ambientals, paisatgísti-
ques o socioeconòmiques de la zona, o amb relació a 
altres àmbits competencials de la Generalitat.


11. El Parlament de Catalunya recomana que el Govern 
elabori un informe per a estudiar l’efecte que pot tenir 
en la sobirania de Catalunya (i, per tant, en l’aplicació 
d’aquestes conclusions) el futur acord transatlàntic de 
lliure comerç i inversions entre els Estats Units i la 
Unió Europea, on altres estats europeus ja han ma-
nifestat llur preocupació pel que fa a temes d’extrac-
cions, d’aigua i ambientals.


12. El Parlament de Catalunya demana aplicar amb 
coherència l’Informe del Grup de Treball sobre l’Ex-
tracció d’Hidrocarburs per Fractura Hidràulica, que, 
d’acord amb totes les dades recopilades, conclou que 
és «poc recomanable», amb la tecnologia actual, que 
s’impulsin iniciatives per a l’explotació d’hidrocar-
burs no convencionals per fracturació hidràulica a 
Catalunya, i assenyala que el baix interès per als inte-
ressos energètics del país no justifica els costos soci-
als locals que es podrien produir. Caldria legislar per 
a la prohibició expressa de la fracturació hidràulica.


13. El Parlament de Catalunya destaca que tampoc no 
és recomanable aplicar gas no combustible en lloc 
d’aigua en les tècniques de fracturació hidràulica, 
atès que el gas és un gran contaminant atmosfèric que 
accelera de manera exponencial el canvi climàtic amb 
l’emissió de gasos a l’atmosfera.


14. El Parlament de Catalunya rebutja de manera defi-
nitiva l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràuli-
ca a Catalunya, atès que actualment aquesta pràctica és 
agressiva amb el consum de recursos, inapropiada per 
a ésser considerada una font potencial d’energia autòc-
tona, una greu amenaça per a la preservació del paisat-
ge i les potencialitats pròpies dels territoris rurals i una 
opció perillosa per als recursos naturals del territori.


Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014


El lletrat de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Muro i Bas Lluís Guinó i Subirós







  PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la 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. 302-00194/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 79672 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.09.2014


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
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’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).


Moció


El Parlament de Calalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 


1. Elaborar un mapa escolar de las lenguas oficiales 
predominantes en cada municipio o comarca donde 
estén enclavados los centros educativos catalanes, 


para valorar el grado de conocimiento y uso de cada 
una de las lenguas oficiales.


2. Este mapa escolar lingüístico deberá elaborarse 
mediante los datos estadísticos disponibles y con la 
participación de profesores y comunidad educativa de 
cada centro para conocer la realidad sociolingüística 
por comarca o municipio, en el plazo máximo de dos 
meses.


3. Poner a disposición de la Comisión de Educación 
y Universidades del Parlament este mapa y exponer 
sus resultados, en el plazo máximo de un mes desde 
su elaboración.


4. Informar en sede parlamentaria del seguimiento de 
la implantación en cada municipio o comarca del in-
glés como principal lengua extranjera utilizada como 
lengua vehicular, en el plazo máximo de dos meses.


5. A la vista de los datos lingüísticos obtenidos sobre 
el conocimiento y uso del castellano, catalán e inglés 
en todos los municipios y comarcas, formular una 
propuesta para determinar el porcentaje en que de-
ban utilizarse el catalán, el castellano e inglés en cada 
centro educativo.


6. Informar en la comisión parlamentaria correspon-
diente de las reuniones mantenidas con el Ministro de 
Educación, Sr. José Ignacio Wert, para la aplicación 
de la Ley Orgánica de Mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).


7. Informar en la comisión parlamentaria correspon-
diente de las solicitudes formuladas por los alumnos, 
centros y partidas presupuestarias, al amparo del 


Dossier per a la sessió 41


Convocada per a l’1 d’octubre de 2014, a les 10.00 h


Segona part


Ple del Parlament
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Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan los procedimientos administrativos relativos 
al reconocimiento de la compensación de los costes 
de escolarización previstos en el apartado 4 de la dis-
posición adicional trigésimo octava de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


8. Aplicar en su totalidad el citado Real Decreto, dado 
que incluso habiendo procedido a interponer un recurso 
en su contra, este recurso no tiene efectos suspensivos.


Palau del Parlament, 18 de setembre de 2014


Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el transport ferroviari i els cen
tres logístics
Tram. 302-00195/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 79680 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.09.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el transport 
ferroviari i els centres logístics (tram. 300-00202/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a presentar en el termini de sis mesos un pla 
estratègic logístic de Catalunya, degudament acordat 
amb els diferents sectors del transport, que defineixi lí-
nies i programes d’actuació sota una concepció integral.


2. En línia amb les directrius sobre transport de mer-
caderies de l’UE i tenint en compte a més els proble-
mes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal de reduir 
l’emissió de contaminants i la petjada del carboni, 
Catalunya ha de reforçar el transport de mercaderies 
per ferrocarril; en aquest sentit, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern i la resta d’administracions pú-
bliques competents, i com a termini màxim el 2015, a 
acabar els accessos ferroviaris als Ports de Barcelona 
i Tarragona, així com a definir i executar el mapa de 
centres logístics desenvolupat per CIMALSA, CIM 
Penedès CIM Empordà, centres de caràcter intermo-
dal que han de connectar amb el Port de Barcelona i el 
de Tarragona i la terminal de La Llagosta mitjançant 
el corredor mediterrani; la definició d’aquests centres 
logístics hauria de comptar amb el calendari per la 
seva execució i els seus mecanismes de finançament.


3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat encarregar els estudis informatius per tal 
de fer possible que des de la futura terminal de La 
Llagosta o el Port de Barcelona es faci arribar una 
autopista ferroviària fins a El Boló –França.


4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat resoldre la connexió amb ample mixt –tercer 
fil– des de Figueres fins a Portbou.


5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la su-


pressió de barreres a la competència en el transport 
de mercaderies ferroviàries.


6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat accelerar la 
construcció del Corredor Ferroviari del Mediterrani 
com a element dinamitzador de l’economia, i en aquest 
sentit instar-lo a presentar-se a la convocatòria oberta 
per la Comissió Europea per a finançar amb fons co-
munitaris el desenvolupament de les Xarxes Transeu-
ropees de Transport amb un projecte solvent tècnica i 
financerament per a captar el màxim finançament pos-
sible per al desenvolupament del Corredor Mediterrani 
com a Corredor de la xarxa central europea.


7. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a instar el Govern de l’Estat a dotar els 
Pressupostos Generals de 2015 amb recursos sufici-
ents per a recolzar la sol·licitud de fons europeus i ac-
celerar la construcció del Corredor Mediterrani com 
a principal eix de comunicacions de la xarxa ferrovià-
ria espanyola.


Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 80784, 81173 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 01.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
80184)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat 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 Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el transport 
ferroviari i els centres logístics (tram. 302-00195/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1


«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a formular en el termini de sis mesos un 
pla estratègic logístic de Catalunya que, d’una part, 
defineixi línies i programes d’actuació integrals i, d’al-
tra part, faci una proposta de nou Mapa de centres 
logístics, en base a les necessitats i prioritats reals de 
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ubicació, concretant les prioritats i els terminis d’exe-
cució i els seus mecanismes de finançament. Aquest 
pla estratègic logístic s’haurà de formular de forma 
acordada amb les administracions locals afectades i 
escoltant a les entitats representatives de la societat ci-
vil, inclosos els diferents sectors del transport.»


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


A l’apartat 2, que resta de la manera següent: 


«2. En línia amb les directrius sobre transport de mer-
caderies de l’UE i tenint en compte a més els proble-
mes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal de reduir 
l’emissió de contaminants i la petjada del carboni, 
Catalunya ha de reforçar el transport de mercaderies 
per ferrocarril; en aquest sentit, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern i la resta d’administracions pú-
bliques competents, i com a termini màxim el 2015, a 
acabar els accessos ferroviaris als Ports de Barcelona 
i Tarragona i la seva connexió amb el corredor medi-
terrani. així com a definir i executar el mapa de centres 
logístics desenvolupat per CIMALSA, CIM Penedès 
CIM Empordà, centres de caràcter intermodal Que 
han de connectar amb el Port de Barcelona i el de 
Tarragona i la terminal de La Llagosta mitjançant el 
corredor mediterrani; la definició d’aquests centres 
logístics hauria de comptar amb el calendari per la 
seva execució i els seus mecanismes de finançament.»


Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81173)


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 el transport ferroviari i 
els centres logístics (tram. 302-00195/10).


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


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a presentar en el termini de nou mesos 


un pla estratègic logístic de Catalunya, degudament 
acordat amb els diferents sectors del transport i la 
logística, que defineixi línies i programes d’actuació 
sota una concepció integral.»


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


Del punt 2


«2. En línia amb les directrius sobre transport de 
mercaderies de l’UE i tenint en compte a més els 
problemes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal 
de reduir l’emissió de contaminants i la petjada del 
carboni, Catalunya ha de reforçar el transport de 
mercaderies per ferrocarril; en aquest sentit el Par-
lament de Catalunya insta el Govern i la resta d’ad-
ministracions públiques competents a licitar abans de 
finalitzar l’any 2014 a acabar els accessos ferroviaris 
als Ports de Barcelona i Tarragona, així com a definir 
i executar el mapa de centres logístics desenvolupat 
per CIMALSA, Logis Intermodal Penedès, Logis In-
termodal Empordà i el Logis Intermodal Montblanc, 
centres de caràcter intermodal que han de connectar 
amb el Port de Barcelona i el de Tarragona i la termi-
nal de La Llagosta mitjançant el corredor del medi-
terrani. La definició d’aquests centres logístics hauria 
de comptar amb el calendari per la seva execució i els 
seus mecanismes de finançament.»


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


Del punt 4


«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a instar el Govern de l’Estat a resoldre la 
connexió amb ample mixt –tercer fil– des de Figueres 
fins a Portbou.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la su-
pressió de barreres a la competència en el transport 
de mercaderies ferroviàries, així com l’eliminació de 
barreres tècniques i de gestió, per assolir la interope-
rabilitat amb la xarxa europea.» 


Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’execució dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015
Tram. 302-00196/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 79697 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.09.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la 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).


Moció


1. El Parlament de Catalunya, per millorar la transpa-
rència dels comptes públics, insta el Govern a: 


1.1. Publicar a la pàgina http://transparencia.gencat.
cat les següents informacions econòmiques: 


a) Les entitats financeres que han intervingut en la 
col·locació de les emissions de bons de la Generalitat 
i els imports que han cobrat per cadascuna d’elles per 
la gestió de les emissions de deute.


b) La informació pública detallada del Pla de paga-
ment a Proveïdors de l’Estat: institucions que han 
rebut finançament, entitats financeres que han parti-
cipat, total dels imports totals gestionats i destinació i 
imports dels pagaments.


c) La informació detallada de l’endeutament de la Ge-
neralitat: llistat de creditors i entitats financeres que 
hagin aportat crèdits bancaris i la relació de persones 
jurídiques tenidores de bons.


d) La relació d’entitats de dret públic, societats parti-
cipades, consorcis, fundacions que hagin contret deu-
te, les entitats financeres amb qui els han contrets, els 
imports i les condicions de l’endeutament.


e) La informació mensual del pagaments per mètode 
diferit per a inversions ja efectuades: infraestructures 
concretes per les que es produeixen els pagaments i en-
titats i empreses a les que van destinats els pagaments.


f) El llistat dels proveïdors contractats, amb NIF, 
nombre de contractes i import per Departaments.


g) La informació de contractes de més de 3000 €, no 
tan sols la del Pla de proveïdors, i estat i d’execució i 
pagament.


h) Els informes de reparament de les intervencions 
dels Departaments i ens de la Generalitat, en especial 
els que es fan sobre fraccionament de contractes.


i) Totes les dades econòmiques es publicaran en un 
format tractable (full de càlcul)


1.2. Trametre al Parlament trimestralment l’estat de 
l’execució pressupostària tant de Despeses com d’In-
gressos de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens 
dependents per Seccions, Serveis, Capítols, Articles i 
Conceptes, així com l’execució per Programes.


2. El Parlament de Catalunya acorda tornar a posar en 
funcionament l’Oficina pressupostaria del Parlament 
per tal d’efectuar el seguiment i el control de l’exe-
cució del pressupost de la Generalitat, dotant-la dels 
recursos humans i materials adients, i incorporant-la 
d’immediat a la xarxa de centres amb accés a la infor-
mació econòmica del Govern i dels Departaments de 
la Generalitat en forma consulta on línia.


3. El Parlament de Catalunya constata que el paga-
ment de la catorzena paga dels treballadors de la Ge-
neralitat i eliminar la reducció del 15% de retribució 
i jornada aplicada als treballadors interins, que ha 
d’estar previst en el pressupost per 2015, no compensa 
les retallades sofertes pels treballadors i treballadores 
públics els darrers anys.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a millo-
rar les retribucions dels treballadors i treballadores de 
la Generalitat amb les següents mesures: 


4.1. Garantir el pagament de la catorzena paga dels 
treballadors de la Generalitat, i eliminar la reducció 
del 15% de retribució i jornada aplicada als treballa-
dors interins, sense que estigui condicionat a incre-
ments de recursos per part de l’Estat.


4.2. Incloure el la Llei de pressupostos per 2015 les 
partides necessàries per: 


a) La recuperació progressiva de l’ocupació perduda 
en els darrers anys.


b) La recuperació progressiva del poder adquisitiu per-
dut els darrers anys.


4.3. L’inici de forma immediata de negociacions, en 
el Marc de la Mesa General de la Funció Públic, per 
negociar la recuperació de la jornada laboral i del po-
der adquisitiu perduts, així com la restitució de drets i 
condicions laborals perduts.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


5.1. Informar el Parlament de Catalunya, de forma 
detallada, de les mesures previstes per donar compli-
ment als pressupostos de la Generalitat per 2014 pel 



http://transparencia.gencat.cat

http://transparencia.gencat.cat
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que fa a les previsions d’ingressos per la venda d’ac-
tius i concessions per valor de 2.300 M€.


5.2. No realitzar cap venda d’actius o concessió de la 
gestió que afecti al parc públic d’habitatges o als ser-
veis públics de gestió de l’aigua i el sanejament.


5.3. Presentar en els pressupostos de la Generalitat 
per 2015 un pla financer plurianual, acordat amb els 
agents socials i els Grups Parlamentaris, per a la recu-
peració de la despesa pública amb l’objectiu de prio-
ritzar aquells plans i programes que tenen una major 
incidència en la reducció de les desigualtats.


5.5. Presentar en el projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic una po-
lítica d’ingressos justa, solidària i ambiental que com 
a mínim contempli els eixos següents: 


a) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, 
vinculat a la renda i de caràcter progressiu, gravant 
totes les rendes superiors a 500.000 € anuals.


b) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, pre-
servant les rendes més baixes.


c) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Al-
ternatiu Borsari.


d) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.


e) Reforma de l’impost de successions per recuperar 
el nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.


f) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorpo-
rant 2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt 
i augment progressiu dels tipus aplicables.


g) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma ne-
gociada amb el Govern de l’Estat.


h) Implementació de l’eurovinyeta als vehicles pe-
sants de mercaderies que travessen Catalunya per les 
vies de gran capacitat de titularitat catalana.


h) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.


i) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de CO2.


j) Presentar al Parlament, en el termini de dos me-
sos, un pla per combatre el frau fiscal, incrementant 
fortament els efectius humans i recursos tècnics de 
l’Agència Tributària de Catalunya per tal de perseguir 
el frau fiscal i l’economia submergida i coordinant 
les actuacions amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària. L’objectiu del pla serà assolir els mateixos 
paràmetres que els països més avançats de la UE.


7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar una auditoria del deute de la Generalitat, comp-
tant amb la participació de la societat civil que avaluï, 


entre d’altres, l’evolució de l’endeutament, les motiva-
cions dels préstecs i les seves condicions i creditors. 
Així com les condicions i objectius dels contractes de 
crèdits finalistes i dels finançaments específics.


8. El Parlament de Catalunya rebutja noves mesures 
de retallades de serveis, prestacions i drets socials 
que pugui proposar l’Estat a les CCAA. Aquestes no-
ves actuacions han estat recollides en un document 
amb 255 mesures elaborat, a partir de propostes dels 
Governs de les CCAA, pel Ministeri d’Hisenda.


Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014


Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 81300, 81354 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 01.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 81300)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’execució dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015 (tram. 302-00196/10).


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


Modificació punt 1


«1. El Parlament de Catalunya, per millorar la trans-
parència dels comptes públics, insta el Govern a: 


1.1. Publicar a la pàgina http://transparencia.gencat.
cat tota la informació econòmica sobre endeutament, 
tresoreria, proveïdors, finançament d’inversions i con-
tractació d’acord amb el que estableixi la futura llei de 
la transparència, accés a la informació i bon govern, 
actualment en tràmit parlamentari.


1.2. Continuar trametent, d’acord amb l’article 79 del 
Text refós de la llei de finances públiques de Catalu-
nya, l’estat mensual d’execució del pressupost de la 
Generalitat i de les seves modificacions, així com els 
moviments i la situació del Tresor.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 2


«2. El Parlament de Catalunya acorda tornar a posar 
en funcionament impulsar l’Oficina pressupostaria del 
Parlament per tal d’efectuar el seguiment i el control 
de l’execució del pressupost de la Generalitat, dotant-la 
dels recursos humans i materials adients, i incorpo-
rant-la d’immediat a la xarxa de centres amb accés a la 
informació econòmica del Govern i dels Departaments 
de la Generalitat en forma consulta on línia. d’acord 
amb el que disposa l’article 203 del Reglament del 
Parlament de Catalunya.»


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


Punts 3 i 4


«3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a ela-
borar uns pressupostos per al 2015 que incloguin la 
catorzena paga dels treballadors de la Generalitat de 
Catalunya i eliminin la reducció del 15% de retribució 
i jornada aplicada als treballadors interins.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Punt 5.1.


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


Punt 5.2.


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


Punt 5.3


«5.3. Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la cohesió social, el creixement econòmic i 
el funcionament dels serveis públics de benestar, que 
incrementin la despesa no financera amb càrrec a re-
cursos generals prevista en els pressupostos del 2014.»


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


Punt 5.5


«5.5. Incloure Presentar en el projecte de llei de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic una política d’ingressos justa, solidària i ambi-
ental que com a mínim contempli les mesures els eixos 
següents: 


«a) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, 
vinculat a la renda i de caràcter progressiu, gravant to-
tes les rendes superiors a 500.000 € anuals.


b) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, preser-
vant les rendes més baixes.


c) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Alter-
natiu Borsari.


d) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.


e) Reforma de l’impost de successions per recuperar el 
nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.


f) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorporant 
2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt i aug-
ment progressiu dels tipus aplicables.


g) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma ne-
gociada amb el Govern de l’Estat.


h) Reclamar al Govern de l’Estat la implantació de la 
Directiva 2011/76/UE, del 27 de desembre de 2011, de 
l’eurovinyeta, a tot l’Estat per a fer-ne possible l’apli-
cació per part de la Generalitat. La manca d’homo-
geneïtat en l’aplicació d’aquesta regulació ambiental 
podria tenir l’efecte contrari al que es persegueix, atès 
que els fluxos de mobilitat es desviarien cap a vies no 
gravades que discorren per territoris on actualment se 
superen els límits de contaminació dels contaminants 
que justament l’eurovinyeta vol evitar. El Parlament 
ha manifestat en diverses ocasions la voluntat d’in-
cidir en la mobilitat del país i en les conseqüències 
mediambientals del transport viari, i adoptar criteris 
existents en altres països europeus; en aquest sentit, 
el Govern va començar a treballar en la implantació 
de l’eurovinyeta a Catalunya durant el 2014, però ara 
mateix l’aplicació d’aquesta mesura es troba aturada 
per la manca de voluntat del Ministeri de Foment, que 
malgrat les bones paraules acaba encallant multitud 
d’inversions a Catalunya.


h) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.


i) Estudiar altres tipus impositius dels anomenats im-
postos verds, per tal d’ajudar a corregir certes conduc-
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tes perjudicials per al medi ambient i impulsar alhora 
una economia sostenible i baixa en emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle en la línia encetada du-
rant l’any 2014 amb la tramitació del Projecte de llei 
de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera pro-
duïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica, en l’inici d’una línia 
de treball encertada pel que fa a la fiscalitat ambien-
tal. En aquest sentit, cal estudiar la fiscalitat per la 
contaminació local atmosfèrica generada pel trànsit 
rodat, especialment en les zones urbanes en què se su-
peren els límits de qualitat de l’aire.


j) L’impuls d’un pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mitjà termini, i 
que prevegi els recursos necessaris per afrontar-lo.»


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


Punt 7


«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a de-
manar a la Sindicatura de Comptes que elabori durant 
aquest exercici l’informe que la Sindicatura de Comp-
tes presenti sobre l’Anàlisi de l’evolució de l’endeuta-
ment de la Generalitat, d’acord amb els criteris esta-
blerts en la moció 9/X del Parlament de Catalunya, 
per a la seva valoració per part dels grups parlamen-
taris i organitzacions de la societat civil.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Punt 8


«8. El Parlament rebutja noves mesures de reducció 
de la despesa per part de l’Estat espanyol i de reducció 
del dèficit pressupostari i insta al Govern de Catalu-
nya a negociar amb el Govern de l’Estat l’increment 
dels recursos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’exercici 2015 per a mantenir l’estat del benestar.»


Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81354)


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’execució dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015 (tram. 302-00196/10).


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


Del punt 1.1


«1.1. Publicar a la pàgina http://transparencia.gen-
cat.cat les informacions econòmiques que es derivin 
dels preceptes que s’aprovin en la proposició de llei de 
la transparència, accés a la informació i bon govern, 
actualment en tràmit parlamentari.»


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


Del punt 1.2


«1.2. Trametre al Parlament trimestralment l’estat de 
l’execució pressupostària tant de Despeses com d’In-
gressos de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens 
dependents per Seccions, Serveis, Capítols, Articles i 
Conceptes, així com l’execució per Programes.»


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


Del punt 2


«2. El Parlament de Catalunya acorda tornar a posar en 
funcionament l’Oficina pressupostaria del Parlament 
per tal d’efectuar el seguiment i el control de l’execució 
del pressupost de la Generalitat, dotant-la dels recursos 
humans i materials adients, i incorporant-la d’imme-
diat a la xarxa de centres amb accés a la informació 
econòmica del Govern i dels Departaments de la Gene-
ralitat en forma consulta on línia.»


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


De refosa dels punts 3 i 4


«3. Elaborar uns pressupostos per al 2015 que inclo-
guin les catorze pagues als funcionaris i deixar sense 



http://transparencia.gencat.cat

http://transparencia.gencat.cat
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efecte la reducció de jornada i retribucions del perso-
nal interí del col·lectiu administratiu i tècnic.»


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


Del punt 5.1


«5.1. Informar el Parlament de Catalunya, de forma de-
tallada, de les mesures previstes per donar compliment 
als pressupostos de la Generalitat per 2014 pel que fa 
a les previsions d’ingressos per la venda d’actius i con-
cessions per valor de 2.300 M€.»


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


Del punt 5.2


«5.2. No realitzar cap venda d’actius o concessió de la 
gestió que afecti al parc públic d’habitatges o als ser-
veis públics de gestió de l’aigua i el sanejament.»


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


Del punt 5.3


«5.3. Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la cohesió social, el creixement econòmic i 
el funcionament dels serveis públics de benestar, que 
incrementin la despesa no financera amb càrrec a re-
cursos generals prevista en els pressupostos del 2014.»


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


Dels apartats a, b, c, d, e, f, g, h, i del punt 5


«5.5. Presentar en el projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic una po-
lítica d’ingressos justa, solidària i ambiental que com a 
mínim contempli els eixos següents: 


a) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, vin-
culat a la renda i de caràcter progressiu, gravant totes 
les rendes superiors a 500.000 € anuals.


b) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, preser-
vant les rendes més baixes.


c) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Alter-
natiu Borsari.


d) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.


e) Reforma de l’impost de successions per recuperar el 
nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.


f) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorporant 
2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt i aug-
ment progressiu dels tipus aplicables.


g) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma ne-
gociada amb el Govern de l’Estat. h) Implementació de 
l’eurovinyeta als vehicles pesants de mercaderies que 
travessen Catalunya per les vies de gran capacitat de 
titularitat catalana.


h) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.


i) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de CO2.»


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


De l’apartat j del punt 5


«5.j. L’impuls d’un pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mitjà termini, i 
que prevegi els recursos necessaris per a afrontar-lo.»


10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar una auditoria del deute de la Generalitat, comp-
tant amb la participació de la societat civil que avaluï, 
entre d’altres, l’evolució de l’endeutament, les motiva-
cions dels préstecs i les seves condicions i creditors. 
Així com les condicions i objectius dels contractes de 
crèdits finalistes i dels finançaments específics.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. El Parlament rebutja noves mesures de reducció 
de la despesa per part de l’Estat espanyol i constata la 
necessitat que el Govern de l’Estat incrementi els re-
cursos de la Generalitat de Catalunya per a mantenir 
l’estat del benestar.»


Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de suport a la gent 
gran
Tram. 302-00197/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 79700 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.09.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xan-
dri Pujol, diputada 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 
Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran 
(tram. 300-00207/10).


Moció


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


1. Donar compliment als punts a, b, i e de l’apartat IX 
de la resolució 577/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de la pobresa i les desigualtats en el 
col·lectiu de la gent gran.


2. Elaborar, en el termini de sis mesos, una cartera 
de serveis adaptada a les necessitats i característiques 
específiques de la gent gran, amb la participació de 
les entitats de persones grans i dels ens locals.


3. Donar una especial atenció en el Sistema de Sa-
lut de Catalunya al col·lectiu major de 65 anys en les 
atencions mèdiques, pel que fa al temps d’espera i 
d’accés a totes les prestacions.


4. Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè 
les persones grans i les seves famílies puguin esco-
llir, amb total llibertat, la residència o servei social 
que millor s’adapti a les seves necessitats i per aju-
dar les famílies a cobrir les despeses de contractació 
d’assistència personal per col·laborar en la cura de les 
persones grans.


5. Concretar el punt c de l’apartat IX de la resolució 
577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats en el col·lectiu de la 
gent gran.


6. Donar cobertura del Servei d’atenció Domiciliària 
(SAD) a totes les persones amb dret reconegut, i de 
manera especial a dependents de grau II i III, fins a 
arribar a una mitjana de 10,83 hores/setmana, tal com 
disposa la reforma del RD 20/2012.


7. Exigir la professionalització del servei d’atenció 
domiciliària ja que actualment no es requereix la titu-
lació en atenció sociosanitària en els treballs del SAD 
social, sinó que només es demana que l’empresa «doti 
de formació més especialitzada als professionals», 
però sense exigir la titulació.


8. Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, 
creant un únic sistema de relació entre l’administració 
i els operadors dels serveis, reduint l’estructura admi-
nistrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i 
els operadors, permetent destinar més recursos a la 
gent gran i a garantir més serveis.


9. Flexibilitzar les ràtios dels professionals i fer una 
valoració per indicadors de resultats.


10. Publicar en el web del Departament de Benestar, 
Família i Immigració la relació de totes els centres re-
sidencials públics i concertats de Catalunya, així com 
els centres de dia, amb una actualització mensual de 
places vacants i places demandades.


11. Establir xarxes de seguretat per garantir uns in-
gressos adequats a la jubilació per als que no poden 
construir una pensió adequada per raons justificades.


12. Elaborar i aprovar, tal com està previst en el punt d) 
de l’apartat IX de la resolució 577/X, un procediment 
que reguli i garanteixi l’accés a les prestacions eco-
nòmiques vinculades al servei d’atenció residencial 
per a les persones que estan en una situació d’especial 
vulnerabilitat econòmica.


13. Incrementar, en els propers pressupostos de 2015, 
la partida destinada al Servei d’Atenció Domiciliària, 
amb l’objectiu d’incrementar les hores d’atenció als 
actuals usuaris i possibles demandants; així com mi-
llorar la intensitat i la freqüència del servei prestat.


14. Aprovar una reforma fiscal, que garanteixi una fis-
calitat més justa i redistributiva. Una part important 
d’aquests impostos anirà dirigida a finançar políti-
ques de suport a la gent gran. Aquesta reforma haurà 
d’entrar en vigor a l’1 de gener de 2015.


Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 81343, 81350, 81352, 81355 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 01.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 81343)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
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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 les polítiques de suport a la gent gran 
(tram. 302-00197/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt a l’inici de la moció


«1. El Parlament de Catalunya constata que diferents 
iniciatives polítiques portades a terme pel Govern de 
la Generalitat i pel Govern de l’Estat, com el copa-
gament farmacèutic, l’augment de preus dels submi-
nistraments bàsics, la davallada de la inversió en sa-
lut i dels serveis socials, incideixen directament en la 
qualitat de vida i el poder adquisitiu de la gent gran 
al nostre. El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat la 
restitució dels drets que la població en general i la 
gent gran en particular, han patit com a conseqüència 
d’aquestes polítiques.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 11


«11. Rebutjar la reforma imposada al marge del Pac-
te de Toledo per la Llei de l’Estat 23/2013, del 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’ín-
dex de revaloració del sistema de pensions de la Segu-
retat Social, que pretén rebaixar el poder adquisitiu 
dels pensionistes actuals i futurs, i demanar al Govern 
de l’Estat que modifiqui la Llei i que torni al Pacte de 
Toledo per adoptar les mesures necessàries perquè els 
pensionistes i els jubilats recuperin una fórmula que 
garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les 
pensions públiques i la sostenibilitat del sistema.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 14


«14. Condemnar la Reforma Fiscal aprovada aquest 
mes d’agost pel Govern de l’Estat que perjudica es-
pecialment a les persones amb rendes més baixes i 
produeix el deteriorament de l’estat del benestar, i de-
manar al Govern de l’Estat l’elaboració d’una reforma 
fiscal justa i progressiva, que permeti incrementar el 


nivell d’ingressos públics i de la lluita contra l’evasió 
i el frau fiscal.» 


Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 81350)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran 
(tram. 302-00197/10).


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


Al punt 4


4. Impulsar Avaluar la possible implantació del pro-
grama «talonari de serveis», perquè les persones 
grans i les seves famílies puguin escollir amb total 
llibertat, els serveis socials que es determinin norma-
tivament, garantint en tot cas la qualitat del servei i 
els drets de la persona usuària la residència o servei 
social que millor s’adapti a les seves necessitats i per 
ajudar les famílies a cobrir les despeses de contractació 
d’assistència personal per col·laborar en la cura de les 
persones grans i presentar els resultats d’aquesta ava-
luació en seu parlamentària abans de finalitzar l’actu-
al període de sessions.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 5


5. Concretar el punt c de l’apartat IX de la resolució 
577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats en el col·lectiu de la 
gent gran, presentant un informe, abans de finalitzar 
l’actual període de sessions, que detalli els mecanis-
mes que s’han reforçat als quals fa referència l’esmen-
tada Resolució.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 8


8. Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, 
creant un únic sistema de relació entre l’administració 
i els operadors dels serveis, reduint l’estructura admi-
nistrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i 
els operadors, permetent destinar més recursos a la 
gent gran i a garantir més serveis, en aplicació d’allò 
previst al punt 2.d de l’apartat I de la Resolució 577/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats.


Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014


Albert Rivera Díaz, president, i José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat, del GP C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81352)


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 les polítiques de suport 
a la gent gran (tram. 302-00197/10).


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


Del punt 3


«3. Dedicar una especial atenció en el sistema de sa-
lut de Catalunya als col·lectius amb més risc de com-
plexitat, cronicitat i fragilitat, entre els quals sovint 
es troben les persones grans, per donar una resposta 
adequada a les seves necessitats específiques.»


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


Del punt 4


«4. Continuar valorant en els treballs d’elaboració de 
la llei catalana de promoció de l’autonomia personal 
la incorporació del sistema de xec servei com a instru-
ment de lliure elecció de les famílies.»


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


«5. Continuar reforçant tal i com el govern està fent, 
els mecanismes de detecció de la violència contra la 
gent gran tal i com preveu el punt c de l’apartat IX de 
la resolució 577/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats en el col-
lectiu de la gent gran.»


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


Del punt 6


«6. Treballar per incrementar progressivament les ho-
res setmanals de SAD dependència.»


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


Del punt 7


«7. Establir els mecanismes per garantir que els assis-
tents d’Atenció domiciliària disposin de la qualificació 
professional d’Atenció sociosanitària a persones en el 
domicili.»


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


Del punt 10


«10. Publicar en el web del Departament de Benestar, 
Família i Immigració la relació de totes els centres re-
sidencials públics i concertats de Catalunya, així com 
els centres de dia, amb una actualització mensual de 
places vacants i places demandades.»


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


Del punt 12


«12. Elaborar, tal i com el govern està fent, un pro-
cediment que garanteixi l’accés a les prestacions eco-
nòmiques vinculades al servei d’atenció residencial 
per a les persones que estan en una situació d’especial 
vulnerabilitat econòmica.»


Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 81355)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de suport a la gent 
gran (tram. 302-00197/10).


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


14. Demanar al govern de l’estat que reverteixi les 
mesures fiscals aprovades en els darrers dos anys i, 
al mateix temps, impulsi una reforma fiscal, que ga-
ranteixi una fiscalitat més justa i redistributiva. Una 
part important d’aquests impostos anirà dirigida a fi-
nançar polítiques de suport a la gent gran. Aquesta 
reforma haurà d’entrar en vigor a l’1 de gener de 2015.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


15. Reclamar, al govern de l’Estat Espanyol, la recu-
peració de totes les aportacions finalistes al govern 
de la Generalitat que ha retallat en els darrers quatre 
anys, especialment aquelles que contribueixen a in-
crementar les desigualtats socials al nostre país, com 
ara els programes de suport a les famílies en situa-
cions especials, el fons d’acollida, integració i reforç 
educatiu, la prestació bàsica dels serveis socials o el 
finançament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència, entre d’altres.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


16. Demanar, al govern de l’Estat, que no recorri da-
vant del Tribunal Constitucional el Decret Llei de Po-
bresa Energètica del Govern.


Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’assignació pressupostària per 
a sanitat i les previsions per al 2015
Tram. 302-00198/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 79701 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.09.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca 
Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’assignació pressupostària per a sanitat i les 
previsions per al 2015 (tram. 300-00206/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya, en relació al infrafi-
nançament que pateix la sanitat pública a Catalunya, 
manifesta que: 


a) Catalunya ha de deixar d’estar a la cua de les comu-
nitats autònomes en despesa sanitària per càpita, més 
quan la Generalitat de Catalunya és el segon govern 
autonòmic amb més pressupost per càpita d’Espanya.


b) En contra del que sosté el Govern de la Generali-
tat de Catalunya, el sistema sanitari públic català no 
pot ser un model d’èxit tenint en compte l’infrafinan-
çament que pateix comparativament amb la resta de 
comunitats autònomes espanyoles.


c) Aquesta situació que pateix la sanitat pública a Ca-
talunya no té com a responsable el finançament auto-
nòmic aprovat el 2009, ja que Catalunya és la segona 
comunitat autònoma en pressupost per càpita i la resta 
de comunitats autònomes dediquen més diners a sani-
tat tenint un pressupost per càpita menor.


d) La priorització del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de la iniciativa política coneguda com a 
construcció nacional, la subsegüent creació de les 
mal anomenades estructures d’estat i la priorització 
de la promoció i propaganda del moviment secessi-
onista que empara l’esmentada construcció nacional 
és l’origen de l’infrafinançament de la sanitat pública 
catalana.


2. El Parlament de Catalunya expressa: 


a) La necessitat que Catalunya sigui capdavantera a 
Espanya en sanitat per la qual cosa manifesta el seu 
suport a l’objectiu 1600/20 consistent a arribar, de ma-


nera progressiva, a una despesa sanitària de 1.600 € 
per càpita l’any 2020 sense apujar imposts.


b) La seva solidaritat i comprensió als treballadors de 
la sanitat a Catalunya que han patit una disminució 
de poder adquisitiu més gran d’Espanya i que, a hores 
d’ara, el Govern de la Generalitat els té retallada una 
paga extraordinària.


c) Que totes les persones que treballen a la sanitat, 
depenent directa o indirectament dels pressuposts de 
la Generalitat de Catalunya han de tenir les mateixes 
retribucions segons les seves funcions.


d) La necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat 
volen mitjançant la introducció del xec sanitari uni-
versal amb el que qualsevol família catalana, inde-
pendentment de la seva renda, pugui decidir el seu 
catàleg de serveis sanitaris.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


a) Incrementar en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2015 la despesa en polítiques de salut per 
equiparar la despesa sanitària per càpita a Catalunya 
a la despesa per càpita mitja del conjunt de les co-
munitats autònomes. Per incrementar la despesa el 
Govern i els Grups Parlamentaris que li donen suport 
hauran de determinar les partides en les que minvar 
els recursos per destinar-los a les polítiques de salut.


b) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 la dotació necessària per retornar els com-
plements de pensió desatesos dels jubilats i jubilades 
del sector sanitari de la Generalitat que han patit reta-
llades en els seus complements de pensió.


c) Derogar tota normativa que redueixi pagues de 
pensions per jubilacions o els seus complements i be-
neficis a jubilats i jubilades de la sanitat catalana.


d) Mantenir els serveis sanitaris als centres depen-
dents del Departament de Justícia i en especial pel 
que fa als centres per a la execució de mesures d’in-
ternament i cautelars.


e) Elaborar, en el termini de dos mesos, un pla de tre-
soreria per l’any 2015 pel que fa a la despesa farma-
cèutica i el pagament de les factures a les farmàcies 
per evitar problemes de subministrament i que els pa-
cients, en especial els usuaris de certs medicaments 
més complexes, pateixin les deficiències de gestió de 
la tresoreria del Govern de la Generalitat de Catalunya.


f) Fer un exercici de transparència per tal que els ciu-
tadans de Catalunya puguin saber quants treballa-
dors té la sanitat pública catalana. En aquest sentit, el 
Govern haurà de reforçar el compliment de la moció 
133/X, de creació del Registre de professionals sani-
taris de Catalunya, amb la creació, en el termini de 
tres mesos, d’un web on, sense publicar dades per-
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sonals i amb dades accessibles en formats estàndard 
d’intercanvi de dades (CSV, XML, JSON o SQL), 
els ciutadans i els professionals de la Sanitat puguin 
consultar el catàleg laboral incloent la descripció 
funcional, l’entitat contractant, la unitat de destí i els 
costs laborals de tots els treballadors que depenen de 
la sanitat pública catalana, sigui personal contractat 
pel Departament de Salut, per empreses públiques, 
consorcis, fundacions o qualsevol entitat que execu-
ti contractes finançats directa o indirectament per la 
Generalitat de Catalunya.


g) Crear una registre públic de contractació del siste-
ma sanitari públic de Catalunya, amb dades accessi-
bles en formats estàndard d’intercanvi de dades (CSV, 
XML, JSON o SQL), en el que els catalans puguin 
saber els proveïdors, dates d’inici i final de servei i els 
costs totals de tots els programes, concessions i con-
tractes de tot el sistema públic sanitari català incloent 
els diferents contractes-programa dels proveïdors que 
treballen per la Generalitat de Catalunya.


h) Presentar, en el termini de tres mesos, un programa 
de reducció de totes les entitats i programes depen-
dents del Departament de Salut per a la racionalitza-
ció de la despesa burocràtica pel que fa especialment a 
la promoció i comunicació del propi sistema de salut.


i) Implantar el xec sanitari per totes les famílies de 
Catalunya per tal que siguin aquestes les que puguin 
decidir entre el CatSalut o qualsevol altre operador 
sanitari, independentment de la seva renda o condició 
econòmica, com ja fan centenars de milers de famí-
lies catalanes.


j) Actualitzar trimestralment les dades contingudes al 
web de la central de resultats i fer-les accessibles en 
formats estàndard d’intercanvi de dades (CSV, XML, 
JSON o SQL).


4. El Parlament de Catalunya insta el conseller de Salut 
a comparèixer, de forma urgent davant la Comissió de 
Salut de la Cambra, per informar sobre les actuaci-
ons dutes a termes pel Govern per fer front al brot de 
legionel·losis sorgit a la ciutat de Sabadell.


Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 81263, 81282, 81342 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 01.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 81263)


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 so-
bre l’assignació pressupostària per a sanitat i les pre-
visions per al 2015 (tram. 302-00198/10).


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


Al punt 1


«1. El Parlament de Catalunya, en relació al infrafi-
nançament crònic que pateix la sanitat pública a Cata-
lunya, manifesta que: 


a) Catalunya ha de deixar d’estar a la cua de les comu-
nitats autònomes en despesa sanitària per càpita, més 
quan la Generalitat de Catalunya és el segon govern 
autonòmic amb més pressupost per càpita d’Espanya.


b) En contra del que sosté el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, el sistema sanitari públic català no pot 
ser un model d’èxit tenint en compte l’infrafinança-
ment crònic que pateix comparativament amb la resta 
de comunitats autònomes espanyoles i amb altres paï-
sos de l’entorn europeu.


c) Aquesta situació que pateix la sanitat pública a Ca-
talunya no té només com a responsable el un suposat 
dèficit de finançament autonòmic aprovat el 2009, ja 
que Catalunya és la segona comunitat autònoma en 
pressupost per càpita i la resta de comunitats autòno-
mes dediquen més diners a sanitat tenint un pressu-
post per càpita menor.


d) La priorització del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya de la iniciativa política coneguda com a cons-
trucció nacional, i tota la despesa i subvencions pú-
bliques vinculades a ella, entre d’altres la subsegüent 
creació de les mal anomenades estructures d’estat i la 
priorització de la promoció i propaganda del movi-
ment secessionista que empara l’esmentada construc-
ció nacional és l’origen de ha empitjorat greument l’in-
frafinançament crònic de la sanitat pública catalana.
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2


2. El Parlament de Catalunya expressa: 


a) La necessitat que Catalunya sigui capdavantera 
a Espanya en sanitat per la qual cosa manifesta el 
seu suport a l’objectiu 1600/20 consistent a arribar, 
de manera progressiva, a una despesa sanitària de 
1.600 € per càpita l’any 2020 sense increment de càr-
regues tributàries ni copagaments apujar imposts.


b) La seva solidaritat i comprensió als treballadors de 
la sanitat a Catalunya que han patit una disminució de 
poder adquisitiu més gran que la produïda a la resta 
d’Espanya i que, a hores d’ara, el Govern de la Gene-
ralitat els té retallada una paga extraordinària.


c) Que totes les persones que treballen a la sanitat, 
depenent directa o indirectament dels pressuposts de 
la Generalitat de Catalunya han de tenir les mateixes 
retribucions i condicions laborals equiparables en raó 
de la seva titulació, funcions, dedicació i desenvolupa-
ment professional segons les seves funcions.


d) La necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat 
volen mitjançant la introducció del xec sanitari uni-
versal amb el que qualsevol família catalana, indepen-
dentment de la seva renda, pugui decidir el seu catàleg 
de serveis sanitaris. de que una Comissió parlamentà-
ria revisi el model sanitari que, en el seu moment, es 
va establir a Catalunya, així com també analitzi si el 
seu desenvolupament i resultats actuals s’ajusten als 
objectius inicials i també a garantir un model sanitari 
adaptat a les necessitats canviants, a les demandes de 
la població i a la realitat social.


Per això, aquesta Comissió haurà de valorar i orien-
tar-se a facilitar que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurament el centre sanita-
ri on volen ser atesos, tot i garantir-los la prestació en 
els centre més proper al seu domicili.


Tanmateix, la Comissió haurà de valorar i debatre la 
necessitat d’establir una cooperació diferent l’actual 
entre els centres públics i privats, per tal de garantir 
la transparència, l’equitat, evitant portes giratòries 
i facilitant la llibertat d’elecció dels ciutadans. Dins 
d’aquestes noves formes de col·laboració cal valorar 
la possibilitat d’introduir el xec sanitari, que ja fun-
ciona amb èxit en altres països europeus del nostre 
entorn.


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


b) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 la dotació necessària per retornar els com-
plements de pensió desatesos dels jubilats i jubilades 
del sector sanitari de la Generalitat que han patit re-
tallades en els seus complements de pensió tot i els in-
formes de la Sindicatura de Comptes oposant-se a tal 
disminució.


f) Fer un exercici de transparència per tal que els 
ciutadans de Catalunya puguin saber quants treballa-
dors té la sanitat pública catalana. En aquest sentit, el 
Govern haurà de reforçar el compliment de la moció 
133/X, de creació del Registre de professionals sani-
taris de Catalunya, amb la creació, en el termini de 
tres mesos, d’un web on, sense publicar dades perso-
nals legalment permeses i amb dades accessibles en 
formats estàndard d’intercanvi de dades (CSV, XML, 
JSON o SQL), els ciutadans i els professionals de la 
Sanitat puguin consultar el catàleg laboral incloent la 
descripció funcional, l’entitat contractant, la unitat de 
destí i els costs laborals complets que perceben de tots 
els treballadors que depenen de la sanitat pública ca-
talana, sigui personal contractat pel Departament de 
Salut, per empreses públiques, consorcis, fundacions 
o qualsevol entitat que executi contractes finançats di-
recta o indirectament per la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 26 de setembre 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 d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81282)


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’assig-
nació pressupostària per a sanitat i les previsions per 
al 2015 (tram. 302-00198/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


En l’apartat c del punt 1


c) Aquesta situació que pateix la sanitat pública a Ca-
talunya no té com a responsable el finançament auto-
nòmic aprovat el 2009, ja que Catalunya és la segona 
comunitat autònoma en pressupost per càpita i la resta 
de comunitats autònomes dediquen més diners a sani-
tat tenint un pressupost per càpita menor.


c) Per a resoldre aquesta situació d’infrafinançament 
de la sanitat pública a Catalunya cal que, en un mà-
xim de 3 anys, els pressupostos del Govern de la Gene-
ralitat recuperin en les partides destinades a despesa 
sanitària els 1.600 milions d’euros retallats de 2010 a 
2014.


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


En l’apartat d del punt 1


d) La priorització del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de la iniciativa política coneguda com a 
construcció nacional, la subsegüent creació de les mal 
anomenades estructures d’estat i la priorització de la 
promoció i propaganda del moviment secessionista que 
empara l’esmentada construcció nacional és l’origen de 
l’infrafinançament de la sanitat pública catalana.


d) Per a resoldre aquesta situació també cal que l’Es-
tat relaxi el límit de dèficit fixat per a les CCAA, pagui 
els deutes pendents amb Catalunya, garanteixi l’abo-
nament de l’atenció sanitària als ciutadans d’altres 
comunitats autònomes o als ciutadans estrangers, via 
Fons de cohesió i Fons de garantia sanitària


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


En l’apartat a del punt 2


2.a) La necessitat que Catalunya sigui capdavantera 
a Espanya en sanitat per la qual cosa manifesta el 
seu suport a l’objectiu 1600/20 consistent a arribar, 
de manera progressiva, a una despesa sanitària de 
1.600 € per càpita l’any 2020 sense apujar imposts.


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


De l’apartat c del punt 2


c) Que totes les persones que treballen a la sanitat, de-
penent directa o indirectament dels pressuposts de la 
Generalitat de Catalunya han de tenir les mateixes re-
tribucions segons les seves funcions.


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


De l’apartat d del punt 2


d) La necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat 
volen mitjançant la introducció del xec sanitari uni-
versal amb el que qualsevol família catalana, indepen-
dentment de la seva renda, pugui decidir el seu catàleg 
de serveis sanitaris.


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


A l’apartat a del punt 3


a) Incrementar en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2015 la despesa en polítiques de salut per 
equiparar la despesa sanitària per càpita a Catalunya 
a la despesa per càpita mitja del conjunt de les co-
munitats autònomes. Per incrementar la despesa el 
Govern i els Grups Parlamentaris que li donen suport 
hauran de determinar les partides en les que minvar 
els recursos per destinar-los a les polítiques de salut o 
bé determinar nous ingressos via impostos progressius 
o increment de dèficit públic per a fer front a aquesta 
despesa.


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


De l’apartat i del punt 3


i) Implantar el xec sanitari per totes les famílies de 
Catalunya per tal que siguin aquestes les que puguin 
decidir entre el CatSalut o qualsevol altre operador 
sanitari, independentment de la seva renda o condició 
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econòmica, com ja fan centenars de milers de famílies 
catalanes.


Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 81342)


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’assig-
nació pressupostària per a sanitat i les previsions per 
al 2015 (tram. 302-00198/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista


Del punt 2, apartat c, nova redacció


«c) Impulsar un acord marc per un model contractu-
al i retributiu aplicable al conjunt del sistema sanitari 
públic, respectant la negociació col·lectiva de les parts 
i l’autonomia de gestió dels centres, tenint en compte 
en la categoria professional el coneixement, les com-
petències, l’experiència, la responsabilitat desenvolu-


pada i els resultats de l’activitat professional en relació 
amb els objectius del sistema sanitari. Regular de ma-
nera proporcional les diferències salarials establint di-
ferencials màxims, dins de les organitzacions que for-
men part del Siscat i entre elles, i impulsar un codi ètic 
amb principis comuns dins d’aquestes organitzacions.»


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista


Del punt 3, apartat c


«c) Seguir les recomanacions del Síndic de Greuges i 
complir els acords amb la part social per tal de que es 
retornin les pensions per jubilacions i els seus com-
plements i beneficis a jubilats i jubilades de la sanitat 
catalana.»


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista


Del punt 3, apartat d


«d) Garantir la presència dels professionals sanitaris 
als centres dependents del Departament de Justícia i 
en especial pel que fa als centres per a la execució de 
mesures d’internament i cautelars.»


Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures per a bastir les es
tructures d’estat necessàries per a la transi
ció nacional
Tram. 302-00199/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 79974 i 80149 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 25.09.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a bastir les estructures 
d’estat necessàries per a la transició nacional (tram. 
300-00203/10).


Moció


El Parlament de Catalunya va acordar, en la Reso-
lució 776/X, sobre l’orientació política general del 
Govern, la necessitat de celebrar una consulta el 9 de 
novembre de 2014 sobre si Catalunya ha d’esdevenir 
un Estat i, en cas afirmatiu, si aquest Estat ha d’és-
ser independent, tal com van acordar el president de 
la Generalitat i els grups parlamentaris favorables al 
dret a decidir el 12 de desembre de 2013.


Sense prejutjar el resultat de la consulta, es considera 
que és deure del Govern portar a terme les actuacions 
necessàries, per tal que es pugui posar en pràctica al 
més aviat possible el resultat de la consulta del 9 de 
novembre, d’acord amb els estudis i treballs del Con-
sell Assessor per a la Transició Nacional. En aquest 
sentit, el punt segon de l’esmentada Resolució 776/X 
(«Estructures d’estat») estableix uns paràmetres gene-
rals d’actuació, que es consideren adients desenvolu-
par per tal de concretar les actuacions en cadascun 
dels àmbits.


El Parlament de Catalunya acorda: 


1. Instar el Govern a publicar en forma de «Llibre blanc 
de la transició nacional» la compilació dels informes 
elaborats pel Consell Assessor per a la Transició Na-
cional.


2. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 


la hisenda i l’administració econòmica i tributària, en 
relació, entre d’altres, als aspectes següents: 


a) Els recursos i competències de l’Agència Tributària 
de Catalunya.


b) Els instruments continuïtat en les relacions jurídi-
co-tributàries entre l’estat espanyol i el nou estat in-
dependent.


c) La transferència de competències dels impostos de 
titularitat estatal i els mitjans que hi estan vinculats.


d) La integració funcional i la coordinació que s’hagi 
de produir entre les diferents administracions tributà-
ries que actuen a Catalunya.


e) Els tractats i convenis internacionals a signar, si és 
la ciutadania opta per la constitució d’un nou estat in-
dependent.


3. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
la seguretat social d’acord amb la Moció 119/X del 
Parlament de Catalunya, sobre el sistema de pensions 
i la futura seguretat social catalana, en relació, entre 
d’altres, als aspectes següents: 


a) L’acompliment de funcions de la seguretat social 
durant la transició i a partir de la constitució del nou 
estat, si aquesta és la voluntat de la ciutadania.


b) Garantir la percepció de les pensions i de les altres 
prestacions; el disseny actuarial i sostenible del siste-
ma i la gestió financera i actuarial de les reserves; la 
gestió del fons de reserva i inversions; i l’administra-
ció dels recursos humans i els sistemes tecnològics.


c) Preparació dels eventuals mecanismes de negoci-
ació per tal d’atribuir a Catalunya la part del fons de 
reserva que s’ha dotat amb els superàvits de la Segu-
retat Social a Catalunya.


4. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
l’Administració de justícia, en relació, entre d’altres, 
als aspectes següents: 


a) Establiment d’un sistema provisional de govern del 
poder judicial durant l’etapa de transició per tal de ga-
rantir la continuïtat de l’Administració; de justícia i 
del seu funcionament normal.


b) Preveure la transferència de funcions jurisdiccio-
nals entre les instàncies actuals i les del nou estat in-
dependent, si aquest és el cas.


c) La cobertura dels recursos humans (jutges, magis-
trats, fiscals, secretaris judicials, gestors, tramitadors 
i personal d’auxili judicial, així com els metges fo-
renses)i materials (funcionals, així com els registres i 
arxius) per a l’Administració de justícia. Mecanismes 
de gestió dels dipòsits i consignacions; així com la 
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transferència dels fons afectats als procediments que 
estiguin coneixent els òrgans judicials catalans.


d) Planificar l’establiment d’acords de cooperació ju-
dicial, a celebrar en termes de reciprocitat entre Ca-
talunya i els altres Estats, inclòs l’espanyol, seguint el 
marc europeu de cooperació judicial tant en l’àmbit 
penal, pel que fa a l’execució judicial.


5. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
les infraestructures en relació, entre d’altres, als as-
pectes següents: 


a) Preveure la gestió posterior, en cas que s’opti per la 
constitució d’un estat independent, sobre les infraes-
tructures de Catalunya que actualment són titularitat 
de l’estat.


b) Planificar els acords internacionals i els convenis 
de cooperació que s’han de portar a terme per tal d’in-
serir la gestió de les infraestructures catalanes en els 
sistemes de comunicació europeus i internacionals.


6. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
la seguretat pública en relació, entre d’altres, als as-
pectes següents: 


a) Garantir la continuïtat de la seguretat pública de 
Catalunya (interna i externa) en el procés de transició 
nacional.


b) Planificar el procés de transferència de competèn-
cies de l’estat espanyol cap al nou estat independent 
(si aquesta és l’opció de la ciutadania a la consulta), 
completant els aspectes de seguretat interna que actu-
alment porten a terme els cossos i forces de seguretat 
de l’estat espanyol com els aspectes de seguretat ex-
terna propis d’un estat.


c) Preveure els escenaris de cooperació en matèria de 
seguretat internacional amb els altres estats indepen-
dents.


7. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
les telecomunicacions en relació, entre d’altres, als 
aspectes següents: 


a) La ciberseguretat, preveient els espais de col-
laboració amb els organismes de l’estat espanyol ac-
tualment competents, amb especial atenció a la pro-
tecció de dades públiques i les dades dels ciutadans.


b) Planificació del traspàs de competències i la crea-
ció dels organismes reguladors en l’àmbit de les tele-
comunicacions.


c) La gestió de l’espai radioelèctric.


d) La previsió dels acords internacionals a portar a 
terme en cas que l’opció triada a la consulta sigui la 
constitució d’un estat independent.


8. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
l’energia i l’aigua en relació, entre d’altres, als aspec-
tes següents: 


a) La continuïtat del marc i els serveis de provisió d’ener-
gia i aigua durant el període de transició.


b) La creació dels organismes regulatoris del mercat 
energètic per tal que assumeixin, el més aviat possible 
en el marc del període transició, les funcions que el 
són pròpies.


c) Assegurar la continuïtat del marc regulatori actual 
fins a l’aprovació del marc normatiu del sistema ener-
gètic i d’aigua del nou estat.


d) La previsió dels acords internacionals en l’àmbit de 
l’energia i l’aigua.


9. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de la 
política monetària, el sistema financer i les autoritats 
de regulació de la competència en relació, entre d’al-
tres, als aspectes següents: 


a) La continuïtat de les relacions financeres i l’esta-
bilitat del sistema financer en el procés de transició 
nacional.


b) La creació dels organismes propis d’un estat en l’àm-
bit de política monetària i mercat de valors.


c) La coordinació amb els organismes supraestatals 
pel que fa a la política monetària i supervisió del sis-
tema financer, així com la successió en els tractats in-
ternacionals signats per l’estat espanyol.


d) Preveure el procés de creació de les autoritats en 
àmbit de competència i els mercats regulats, la trans-
ferència de recursos i competències en aquest àmbit 
per part de l’estat espanyol i la coordinació amb els 
organismes europeus.


10. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
les relacions exteriors en relació, entre d’altres, als 
aspectes següents: 


a) Planificació de la successió en matèria de tractats 
internacionals entre l’estat espanyol i el nou estat.


b) Assegurar la integració del nou estat en les organit-
zacions internacionals i regionals que corresponguin.


c) Preveure els recursos necessaris per a l’establiment 
del sistema de relacions exteriors del nou estat i la 
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transferència de recursos a realitzar per part de l’estat 
espanyol.


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC


Esmenes presentades
Reg. 81281, 81353 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 01.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81281)


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 sobre 
les mesures per a bastir les estructures d’estat neces-
sàries per a la transició nacional (tram. 302-00199/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De tot el text de la moció que queda redactat de la 
següent manera 


«1. El Parlament, un cop convocada la consulta del 9 
de novembre sobre el futur polític de Catalunya, ex-
pressa el seu respecte a totes les opcions de respos-
ta a les preguntes formulades, que són un reflex de la 
pluralitat de la societat catalana, i insta el Govern, a 
exercir, un cop coneguda la voluntat popular, la ini-
ciativa legal, política i institucional que es derivi de 
l’opinió majoritària de la ciutadania expressada a les 
urnes.»


Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81353)


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 les mesures per a bastir 
les estructures d’estat necessàries per a la transició 
nacional (tram. 302-00199/10).


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


Del punt 2


«2. Instar el Govern a planificar i impulsar la crea-
ció de les estructures d’estat i elaborar-ne els estudis 
tècnics i els projectes legislatius, executius i operatius 
en l’àmbit de la hisenda pública, en relació, entre d’al-
tres, als aspectes següents: 


a) La reestructuració i dotació de recursos de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya per tal d’assumir plena-
ment les competències de recaptació executiva avui 
encomanades a l’Estat, així com, en una fase poste-
rior, la plena aplicació de la totalitat dels impostos 
satisfets a Catalunya.


b) La integració funcional i tecnològica i la coordi-
nació, en el marc de Tributs de Catalunya, entre les 
diferents administracions tributàries que operen a 
Catalunya i que hi tenen la seu principal.


c) La reestructuració i dotació de recursos de la Junta 
de Finances per a assumir càrregues de treball addi-
cionals i noves funcions en matèria economicoadmi-
nistrativa, derivades de l’exercici de noves competèn-
cies per part dels òrgans que apliquen els tributs.d). 
La transferència de competències i mitjans humans i 
econòmics assignats actualment a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, i la transició en les rela-
cions jurídiques tributàries entre l’estat espanyol i el 
nou estat independent, si la ciutadania opta per la 
seva constitució.


e) La regulació del marc de relació amb les entitats 
financeres col·laboradores en ordre al reconeixement 
de l’autoritat plena i única de l’Agència Tributària de 
Catalunya en l’àmbit de la informació i recaptació tri-
butària en territori català, si la ciutadania opta per la 
constitució d’un nou estat independent.


f) Els tractats i convenis internacionals a signar, si la 
ciutadania opta per la constitució d’un nou estat inde-
pendent.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents projec-
tes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de la se-
guretat pública en relació, entre d’altres, per garantir: 


a)  Garantir la continuïtat de La seguretat pública de 
Catalunya (interna i externa) en el procés de transició 
nacional.


b) En el cas que l’opció resultant de la consulta fos 
la creació d’un nou Estat independent, planificar el 
procés de transferència de competències de l’estat es-
panyol cap al nou estat independent, completant els 
aspectes de seguretat interna que actualment porten a 
terme els cossos i forces de seguretat de l’estat espanyol 
com els aspectes de seguretat externa propis d’un estat.


c) Preveure, si s’escau, els escenaris de cooperació en 
matèria de seguretat internacional amb els altres es-
tats independents.»


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


Del punt 7


«7. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
les telecomunicacions en relació, entre d’altres, als 
aspectes següents: 


a) La ciberseguretat, preveient els espais de col·la bo-
ració amb els organisme de l’estat espanyol actual-
ment competents, amb especial atenció a la protec-
ció de dades públiques i les dades dels ciutadans de 
Catalunya.


b) Planificació del traspàs de competències i la crea-
ció dels organismes reguladors en l’àmbit de les tele-
comunicacions, i de la gestió de l’espai radiofònic.


c) La previsió dels acords internacionals a portar a 
terme en cas que Catalunya esdevingui un estat inde-
pendent.»


Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 23 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de seguretat ciu
tadana, ordre públic i gestió de la pobresa
Tram. 302-00200/10


Presentació
Grup Mixt


Reg. 80220 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.09.2014


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de la po-
bresa (tram. 300-00200/10).


Moció


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


1. Rebutjar la proposta de reforma de la Llei Orgà-
nica 1/1992 de protecció de la Seguretat Ciutadana, 
formulada pel govern espanyol, entenent que vulnera 
el dret a la llibertat d’expressió i els drets i llibertats 
fonamentals de persones i col·lectius, especialment el 
de reunió, manifestació, opinió i de legítima dissidèn-
cia política; 


2. Rebutjar l’ús coactiu de la Llei Orgànica 1/1992 de 
protecció de la Seguretat Ciutadana com a mecanis-
me coactiu dels drets de reunió i manifestació, i exigir 
al Govern, i en particular al Departament d’Interior, 
a no aplicar la Llei orgànica 1/1992 perquè és un ins-
trument que limita drets fonamentals sense respectar 
els principis bàsics de proporcionalitat i presumpció 
d’innocència; 


3. Rebutjar les taxes judicials, especialment en l’àmbit 
contenciós administratiu, ja que impedeixen l’accés la 
justícia a les classes populars, invertint la càrrega de 
la prova i el dret de defensa respecte una manifestació 
de la facultat sancionadora de l’estat; 


4. Exigir al Departament d’Interior de la Generalitat 
a revisar d’ofici els 114 expedients sancionadors inco-
ats contra els assistents a la manifestació antifeixista 
a Barcelona del 2 d’octubre de 2012, i a anul·lar les 
sancions imposades. En conseqüència, que el Depar-
tament d’Interior retorni l’import satisfet voluntària-
ment o per via de constrenyiment, i deixi sense efecte 
les sancions que quedin per embargar; 


5. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat a 
l’eliminació dels fitxers policials amb informació de 
militància política; 


6. Rebutjar i perseguir les actituds amenaçadores i cri-
minalitzadores contra els moviments polítics i socials 
que pacíficament i democràtica treballen perquè el 9 
de novembre es convoqui una consulta a Catalunya 
sobre el futur polític del país; 


7. Retirar les acusacions populars i particulars en els 
procediments penals contra persones processades per 
participar en piquets i mobilitzacions en motiu de va-
gues i protestes sindicals, així com sol·licitar l’indult 
d’aquelles que han estat condemnades; 


8. Adoptar les mesures pertinents per acabar amb les 
«patrulles ciutadanes»; 


9. Mostrar el rebuig a l’enduriment del Codi penal i la 
qualificació de delicte dels actes de resistència i pro-
testa pacífica.


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmenes presentades
Reg. 81280, 81349, 81351 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 01.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81280)


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 les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic 
i gestió de la pobresa (tram. 302-00200/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De l’apartat 2


«2. Rebutjar l’ús coactiu de la Llei Orgànica 1/1992 
de protecció de la Seguretat Ciutadana com a meca-
nisme coactiu dels drets de reunió i manifestació, i 
exigir al Govern, i en particular al Departament d’In-
terior, a no aplicar la Llei orgànica 1/1992 i instar el 
Govern a estudiar mecanismes alternatius que facin 
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innecessària la seva aplicació perquè és un instru-
ment que limita drets fonamentals sense respectar 
els principis bàsics de proporcionalitat i presumpció 
d’innocència;»


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


D’un nou paràgraf a l’apartat 7


«Revisar i anul·lar les sancions administratives impo-
sades a persones per participar en piquets i mobilitza-
cions amb motiu de vagues i protestes sindicals, i, en 
concret les sancions imposades contra sindicalistes de 
Sant Vicenç dels Horts amb motiu d’una manifestació 
que va tenir lloc en el marc de la vaga general del 14 
de novembre de 2012;»


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


D’un incís al final de l’apartat 8


«8. Adoptar les mesures pertinents per acabar amb 
les «patrulles ciutadanes» i donar compliment a la 
resolució 24/X de 23 de maig de 2013 que instava al 
govern a prohibir de forma immediata els sometents;»


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


D’un nou apartat 10


«10.1. Demanar a la comissió de defensa del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona un informe sobre els sistemes 
d’identificació utilitzats pels Mossos d’Esquadra ar-
ran del conflicte de Can Vies.


10.2. Demanar al nou comitè assessor jurídic penal de 
la policia un pronunciament sobre els sistemes d’iden-
tificació utilitzats pels Mossos d’Esquadra arran del 
conflicte de Can Vies.»


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


D’un nou apartat 11


«11. El Parlament, després de la condemna rotunda 
per part de la comissió d’interior de les agressions ra-
cistes que van tenir lloc a Lleida, insta el Director Ge-


neral de la Policia a comparèixer el més aviat possible 
davant l’esmentada Comissió d’Interior per informar 
de les circumstàncies del cas.»


Palau del Parlament, 29 de setembre 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. 81349)


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 les polítiques de se-
guretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa 
(tram. 302-00200/10).


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


Del punt 2


«2. Vetllar perquè la Llei orgànica 1/1992 de protecció 
de la Seguretat Ciutadana, tant a nivell del Departa-
ment d’Interior com a nivell local sigui aplicada amb 
criteris de ple respecte als drets de reunió i manifesta-
ció, per tant orientant el principi d’oportunitat policial 
a la mínima aplicació sancionadora.»


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


Del punt 3


«3. Presentar un informe per a donar explicacions so-
bre la reimplantació de les taxes judicials i els proble-
mes derivats de la doble imposició, estatal i autonò-
mica.»


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


Del punt 5


«5. Garantir que els fitxers policials d’informació no 
incloguin referències a la ideologia, perfil polític i so-
cial de les persones, tal i com preveu la legalitat vi-
gent.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 7


«7. Aplicar el principi de mínima intervenció del Dret 
penal en els casos de mobilitzacions socials, i no uti-
litzar els processos penals com a represàlia contra 
aquestes mobilitzacions.»


Palau del Parlament, 30 de setembre 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 Ciuta-
dans (reg. 81351)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de 
la pobresa (tram. 302-00200/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 5, que resta redactat de la següent manera: 


5. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat 
el compliment estricte de les disposicions vigents en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, 


vetllant perquè en els fitxers policials no s’inclogui cap 
referència a la pertinença a organitzacions, associa-
cions o col·lectius legalment constituïts i que desenvo-
lupin la seva activitat habitual amb respecte a l’orde-
nament jurídic i a les normes de convivència. Només 
s’hi podran incloure dades relatives a la pertinença 
a organitzacions que actuïn de forma sistemàtica al 
marge de la llei, que puguin considerar-se il·legals o 
que s’integrin i actuïn com organitzacions de caràcter 
criminal.


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 6, que resta redactat de la següent manera:


6. Prevenir i perseguir qualsevol actitud amenaça-
dora, intimidatòria o coactiva contra els moviments 
polítics i socials que pacíficament i respectant la le-
galitat democràtica exerceixin el dret de manifestació. 
Tanmateix, prevenir i perseguir qualsevol tipus de vio-
lència física o coactiva que vulgui dificultar o impedir 
als membres de moviments polítics i socials legalment 
constituïts el lliure exercici de llur activitat a les ins-
titucions o fora d’elles, assegurant en tot moment la 
llibertat i la pluralitat política.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 9, que resta redactat de la següent manera: 


9. Mostrar el rebuig a l’enduriment del Codi Penal.


Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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